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Janeiro atinge número recorde 
de chuva em Indaiatuba 

Fiec divulga 920 vagas para 
cursos e novo portal de emprego 

Índice de emprego na cidade fecha com saldo negativo

Corpo de recém-nascida 
é encontrado em aterro

Pág. 09A e 10A

DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRADA – PMI 
JEAN MARTINS

BENEFÍCIO BALANÇO

FERIADO 

DESENHO

METEOROLOGIA EDUCAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

A criança foi localizada por um funcionário do local. Pág. 07A

A Fundação 
Indaiatubana de 
Educação e Cultu-
ra (Fiec) irá ofere-
cer 920 para cursos 
técnicos gratuitos. 
As oportunidades 
são destinadas para 
alunos do segun-
do ano do Ensino 
Médio, da Rede 
Pública, e fazem 
parte do Mediotec, 
ação do Governo 
Federal ligada ao 
Pronatec.

A s  i n t e n s a s 
chuvas que atingi-
ram Indaiatuba nas 
últimas semanas 
faz com que este 
mês de janeiro seja 
o mais chuvoso dos 
últimos 14 anos, 
segundo balanço 
divulgado pelo 
Saae. Até ontem, 
dia 26, o pluviôme-
tro do Serviço Au-
tônomo de Água 
e Esgoto (Saae) 
registrava 345,1 
milímetros.

Indaiatuba fechou 2016 com saldo negativo no número de vagas de emprego, segundo balanço divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged). No ano passado foram fechados na cidade 28.562 postos de trabalho e outras 26.915 abertas, saldo negativo -1.647. 

Sem informar valor e qual 
o número de bolsas que serão 
disponibilizadas este ano, as 
inscrições para o projeto Bol-
sa de Estudos/Passe Transpor-
te acontecem hoje e amanhã, 
dias 27 e 28, na Prefeitura. 

O atendimento hoje será 
das 8h às 16h30, enquanto 
que amanhã das 9h às 16h30. 

Os serviços essências ofe-
recidos pela Prefeitura funcio-
narão em sistema de plantão 
na próxima quinta-feira, dia 
2, Dia de Nossa Senhora da 
Candelária. Na sexta-feira, dia 
3, será ponto facultativo e não 
haverá expediente nas autar-
quias e fundações municipais. 

O 10º Concurso Cultural 
da Turma do Gabi – Dese-
nho – abre as inscrições na 
próxima quarta-feira, dia 1º 
de fevereiro, e segue até dia 
30 de agosto. Os desenhos 
devem ser enviados para Rua 
Eliza Ghirotti, 332, Bairro 
Monde Verde, Cep 13.348-
872, Indaiatuba/SP.

Stella Damaris presta home-
nagem à cantora brasileira Elis 
Regina em seu show cover hoje, 
dia 27, ás 20 horas, na praça 
de alimentação do Shopping 
Jaraguá Indaiatuba. A entrada 
é gratuita. O projeto foi criado 
em 2009 pela cantora realizan-
do seu desejo de homenagear a 
grande artista brasileira. 
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Passe Bolsa pode 
ser solicitado hoje e 
amanhã, dias 27 e 28 

Serviços essenciais 
funcionam em 
sistema de plantão

Concurso da Turma 
do Gabi estão com 
inscrições abertas

Elis Regina Cover 
faz show em 
shopping da cidade

Primavera e XV de 
Novembro celebram 
mais um ano de 
vida no futebol
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Você concorda com 
o cancelamento de 
eventos tradicionais, 
como o Carnaval, para 
corte de custos?

RADARES DIAS - 28/01 A 03/02

Editorial EnqueteArtigos

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - 
DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

“Eu concordo desde que o valor 
que seria aplicado seja investido 
em outras áreas como educação 
e saúde"
Maiara Godinho, 14 anos, 
estudante

“Eu acho que tem outras priori-
dades, portanto, concordo com 
o corte de verbas para eventos 
como Carnaval"
Gelson Alves, 20 anos, estu-
dante

“Para mim, na verdade, não faz 
muita diferença. Não costumo 
mais prestigiar o Carnaval. Acre-
dito que o corte de verbas seria a 
melhor opção por existir outras 
prioridades"
Aparecida Soares Paulino, 79 
anos, aposentada

“Eu não concordo em cortar 
verba do Carnaval, afinal é uma 
comemoração que a população 
espera e também gera renda para 
alguns comerciantes."
Lucimara de Almeida, 53 anos, 
professora

Dr. Tiago Pereira
OAB/SP 333.562
Av. Presidente Vargas, 1.031, Sala 01, Cidade Nova - Telefone 3394-0208 - 19 99141-0101

"Eu não concordo, pois faz parte 
da cultura do Brasil. Quem curti 
espera para se divertir" 
Inara de Almeida, 20 anos, 
estudante 

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-99648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: 
se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

Veja o comentário completo do professor Carlos Nadalim no Youtube pelo link: https://www.
youtube.com/watch?list=PL1zvWr_Ty-CPdO6mUDyC7P8RjjlIYa9e1&v=xhQk7ZJif5E

Não se pode ficar de braços cruzados

opinião

O momento atual no Brasil, como todos já sabem e muitos 
"sentem na pele", é de extrema crise - mais política do que 
econômica. 

O cenário é desfavorável, o desemprego cresce a cada mês, 
e os brasileiros estão tendo que mexer os pauzinhos para con-
seguir, muitas vezes, o básico na mesa de casa. 

Contra um cenário totalmente desfavorável, vale a pena 
inventar, reinventar e também se aperfeiçoar. 

Nesta edição do jornal, duas matérias revelam que a luz do 
fim do túnel começa a ser vista bem mais próxima do que nos 
anos anteriores.

A primeira delas é o balanço dos postos de emprego criados 
em 2016, divulgado mesalmente pelo Caged.

Apesar de Indaiatuba ter fechado 2016 com saldo negativo, 
o mesmo balanço mostra que os moradores locais devem ter 
esperança, já que os números do ano passado ainda são supe-
riores aos de 2015. 

Outra notícia positiva é que, em parceria com o Governo 
Federal, o Executivo mostra-se preocupado em qualificar a mão 
de obra do Município, e de quem mais precisa: os jovens que 
ainda estão na escola e buscam pelo primeiro emprego. 

Dessa forma, o Município poderá atrair novas empresas, 
uma vez que poderá oferecer mão de obra qualificada.

Crianças precisam de rotina
Muitos pais reclamam da falta de tempo e da dificuldade para organizar suas tarefas diárias. É comum 

dizerem não dispor de tempo para dedicar aos filhos. Parece impossível ensinar algo às crianças em casa, 
como, por exemplo, alfabetizá-las. Diante disso, eles desanimam, acreditando que jamais conseguirão 
atingir resultados satisfatórios.

Mas, segundo o professor Carlos Nadalim, do blog Como Educar seus Filhos (http://comoeducarseu-
sfilhos.com.br/), se os pais têm de dez a trinta minutos diários para praticar uma atividade com os filhos, 
já poderão obter bons resultados. 

- Embora pareça pouco tempo, a manutenção da rotina e a repetição de certas atividades ajudarão a 
aumentar progressivamente o foco das crianças e a conquistar sua atenção. O segredo está em implementar 
uma rotina equilibrada na vida dos filhos - reforça.

Nadalim explica que manter uma rotina não permite apenas aproveitar melhor o tempo. Mais do que 
isso, ela é importante, pois as crianças têm necessidade da repetição de certas ações e precisam que os 
pais reforcem seu sentimento de previsibilidade. Por isso, é melhor fazer atividades como a leitura em 
voz alta, a escuta de música e a atividade física sempre nos mesmos horários e lugares.

No caso dos hábitos fundamentais como alimentação, sono e higiene, por exemplo, os filhos precisam 
especialmente de ordem: não devem comer desregradamente, em qualquer lugar e a qualquer hora, não 
devem acordar e dormir cada dia em um horário. “Não adianta querer ter horário para tudo se a criança 
não se comporta bem nos hábitos mais básicos”.

O professor Carlos cita algumas sugestões para tentar orientar uma mudança. Ele ressalta que é funda-
mental respeitar o limite dos filhos e buscar conhecer até onde ele pode ir. Além disso, cada família tem 
suas peculiaridades, seu ritmo, seu estilo de vida. Não há um cronograma mágico ou rotina que funcione 
para todos. Assim, a recomendação é definir objetivos de acordo com as capacidades de seu filho e com 
o ritmo e estilo de vida de sua família.

- Comece a reparar no tempo médio que vocês levam para completar uma tarefa. Feito isso, organize 
um cronograma diário com as atividades básicas e as demais que quer acrescentar no dia. Então, afixe-o 
em um local em que vocês passem a toda hora, sendo impossível ignorar o quadro de horários - sugere.

Porém, caso perceba que os horários que estabeleceu não se “encaixam” mais à realidade da família, 
não tenha medo de mudá-los, é o que diz o educador. Mas tente cumprir os compromissos estabelecidos, 
apesar das circunstâncias, comenta Carlos. “O segredo é tentar ser exigente até a rotina se tornar um 

hábito pois, quando isso acontece, a criança internaliza a ação”.
No entanto, Carlos alerta que é possível acontecerem falhas no processo. Portanto, 

não se frustre se não conseguir, vez ou outra, cumprir o cronograma à risca. “Isso 
ocorre porque a vida é muito dinâmica e imprevistos acontecem”. 

- Uma gripe, uma visita, mudanças no horário de trabalho, tudo isso pode nos tirar 
da rotina. O importante é perseverar. No futuro, seus filhos agradecerão - conclui.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

O que é o DPVAT e como receber

Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o tributo deno-
minado DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores) destinado a indenizar 
pessoas que foram vítimas de acidentes causados por veículos automotores.

Se alguém sofre um acidente envolvendo veiculo automotor é beneficiário deste seguro 
independente de ser pedestre ou condutor, porém somente recebem a indenização quem vier a 
óbito (falecer) ou invalidez permanente (total ou parcial), além do reembolso pelas despesas 
médicas e hospitalares devidamente comprovadas.

É bom lembrar que o acidente nada tem a ver com culpa de quem causou, pois é um direito 
pago pelo Estado e não por quem causou o acidente, ou seja, se o causador do acidente fugir do 
local e ninguém saber o seu paradeiro, nada influencia da vítima receber o seguro bastando ter 
ocorrido o acidente de trânsito.

Atualmente os valores das indenizações são: I – Para morte o valor é de R$ 13.500,00 (treze 
mil e quinhentos reais). II – Invalidez Permanente o valor é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais). III- Despesas Médicas e Suplementares o valor é de até R$ 2.700,00 (dois 
mil e setecentos reais).

Para solicitar o pagamento do seguro, basta a vítima ou seus herdeiros (em caso de morte) 
se dirigir até um posto de atendimento do DPVAT na sua cidade e levar os documentos que 
constam na listagem disponível no site www.dvpatsegurodotransito.com.br.

Ocorre que sem orientação adequada e de um profissional especializado, o segurado corre o 
risco de não receber o seguro ou demorar em recebê-lo por falta de conhecimento do procedi-
mento para solicitação. Muito se fala que não precisa de um intermediário para receber o seguro, 
e realmente, não precisa, porém se o segurado ou seus herdeiros optarem por não ter trabalho 
em ir atrás dos documentos e dar entrada no pedido, pode contratar um advogado especializado 
em seguros para assessorar o requerimento.

O advogado que estiver habituado a solicitar o seguro poderá auxiliar o interessado em receber 
de forma célere e integral a indenização, pois em casos de invalidez por muitas 
vezes se recebe valor muito abaixo do devido e somente com um advogado 
para buscar a complementação na justiça. Lembrando com o auxílio correto 
o segurado poderá receber o seguro em sua conta em até 30 dias.

A Matemática
Porque matemática prepara o homem para a vida como nenhuma outra disciplina pode fazer. 

Ela é a ciência que fornece o melhor instrumental para qualquer profissional ser bem sucedido 
em sua carreira.  Uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte diz que "O progresso de um povo 
depende, exclusivamente, do desenvolvimento da matemática". A frase é perfeita, pois ela gera 
segurança naqueles que a dominam. Estes serão bem sucedidos na vida. Dificilmente se encon-
trará uma pessoa de sucesso que não domine esta matéria. A razão é simples, pois ela é a base de 
todas as ciências e de todas as artes. As escolas precisam refletir sobre o ensino da matemática, 
afastando a ideia de que é difícil e impossível para muitos. Nada é impossível na vida e todos 
podem aprender desde que se entenda a dificuldade de cada um. Esta será vencida com dedicação 
e paciência para entender a dificuldade e eliminá-la. Este objetivo será atingido na medida em 
que tenham professores capazes, com sensibilidade, não só para repassar conhecimentos, mas 
para criar um clima favorável e de reciprocidade com o aluno. Não se ensina com mão de ferro 
e sim com carinho. Os professores precisam ter mais tempo, nas escolas para dar a atenção que 
cada aluno merece e precisa. Só assim as dificuldades serão vencidas. O insucesso nas provas 
não deve ser atribuído somente aos alunos, como é praxe, mas também e principalmente ao 
professor que não conseguiu fazê-lo entender. A indústria das aulas particulares é outro sinal 
do quanto os professores de matemática estão falhando. Os pais colocam os filhos no colégio, 
pagam valores significativos e precisam buscar a ajuda de um professor particular para evitar 

que seus filhos percam um ano. Conheça a Signa Trevisan Treinamentos. uma 
empresa voltada para os valores humanos. www.signatreinamentos .com.br 
Trevisan José

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
28 SAB 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
28 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
29 DOM.   NÃO OPERA
30 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
30 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
30 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
30 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
30 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
30 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
31 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
31 TER. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
31 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
31 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
31 TER. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
31 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
1 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
1 QUAR. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
1 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
1 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
1 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
1 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
2 QUIN.   FERIADO
2 QUIN.   FERIADO
2 QUIN.   FERIADO
2 QUIN.   FERIADO
2 QUIN.   FERIADO
2 QUIN.   FERIADO
3 SEX. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
3 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
3 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
3 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
3 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
3 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

Errata
Ao contrário do que foi publicado na edição 
de sexta-feira, dia 20, do Mais Expressão, o 
número atual de vereadores na Oposição são 3 e 
não 4 como foi divulgado.  
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PAT tem novas vagas de 
emprego em sua unidade local

cidade

VAGAS

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Indaiatuba fecha 2016 com saldo 
negativo nos postos de trabalho 
Entretanto, balanço revela também que números são melhores comparados a 2015

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), vin-
culado à Secretaria de Desen-
volvimento, divulgou durante 
a semana as vagas de emprego 
disponíveis em Indaiatuba 
por meio do programa Mais 
Emprego. 

Os interessados em con-
correr a alguma das vagas, 
devem fazer o cadastro pes-
soalmente no PAT, localizado 
na rua Jacob Lyra, 344, no 
Parque das Nações, de se-
gunda a sexta-feira das 7h às 
16 horas. 

Os documentos neces-
sários são RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original. 
O cadastro também pode ser 
feito pelo site do programa 
Mais Emprego [maisemprego.
mte.gov.br]. 

O PAT de Indaiatuba é 
mantido por meio de uma 
parceria da Prefeitura com o 
Governo do Estado de São 
Paulo, coordenado pela Se-
cretaria Estadual do Emprego 
e Relações do Trabalho (Sert), 
que faz intermediação entre 
empresas que precisam de 
mão de obra e profissionais 

Vagas 
Ajudante de lavador 
Auxiliar de enfermagem
Cozinheiro 
Empregada doméstica
Fonoaudiólogo 
Jardineiro 
Lavador de carros (PCD)
Mecânico de ar condicionado
Montador de esquadrilhas de 
alumínio 
Motorista carreteiro
Pizzaiolo 
Polidor de automóveis 
Representante comercial 
Técnico de enfermagem 
Vendedor 

Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT)

que procuram emprego. 
No Posto também é pos-

sível fazer inscrição para o 
seguro-desemprego, emissão 
da carteira de trabalho, inscri-
ção para o Programa Estadual 
de Qualificação Profissional 
(PEQ) e para o Programa de 
Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia (Padef). Todos os serviços 
são gratuitos. 

Indaiatuba fechou 2016 
com saldo negativo no 
número de vagas de em-

prego, segundo balanço divul-
gado pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged). No ano passado 
foram fechados na cidade 
28.562 postos de trabalho e 
outras 26.915 abertos, saldo 
negativo -1.647 vagas. 

Entretanto, em um com-
parativo, os números do ano 
passado são melhores que 
2015. Segundo dados também 
do Caged, no ano retrasado 
foram 34.118 demissões e 
32.163 novas oportunidades 
de emprego, totalizando um 
saldo negativo de -1.955.

Os dados revelam ainda 
que o setor que mais demitiu 
no ano passado, em Indaia-
tuba, foi o da Indústria com 
7.708 desligamentos contra 
6.182 contratações e saldo 
negativo de -1.526 vagas. 

Em 2015, os trabalhadores 
do setor foram também os 
que mais sofreram com as 
demissões, com 9.247 desli-
gamentos, 7.102 contrações 
e saldo de -2.145.

Apesar do acumulado do 
ano ser negativo, três setores 
conseguiram fechar 2016 
de forma positiva: Serviços 
Industriais de Utilidade Pú-
blica (287 admissões e 207 

demissões), Serviços (10.614 
contratações e 10.336 desli-
gamentos) e a Agropecuária 
(264 novas vagas e 233 de-
missões). 

Em 2015 apenas dois se-
tores fecharam com mais 
contratações do que demis-
sões: Construção Civil (5.138 

admissões e 4.399 desliga-
mentos) e Agropecuária (234 
novas vagas contra 221 desli-
gamentos).

No segundo semestre o 
mercado de trabalho em In-
daiatuba até buscou recupera-
ção, com saldos positivos de 
emprego em julho e agosto, 

com 9 e 320 vagas respecti-
vamente.

Mas 2016 foi fechado da 
pior maneira possível, com 
dezembro sendo maior saldo 
de desemprego. Na ocasião, 
foram 1.592 admissões contra 
2.335 demissões e saldo final 
de -743 vagas de emprego. 

Dezembro fechou com -743 vagas de emprego segundo dados do Caged

Contrações e demissões em 2016

Setores    Admissões  Demissões Saldo 
Extrativa Mineral   17   31  -14
Indústria de Transformação  6.182   7.708  -1.526
Serv. Ind. de Utilidade Pública 287   207  80
Construção Civil   3.380   3.583  -203
Comércio   6.171   6.464  -293
Serviços    10.614   10.336  278
Administração Pública  0   0  0
Agropecuária    264   233  31
Total:     26.915   28.562  -1.647 

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

DIVULGAÇÃO



04A Mais Expressão

DA REDAÇÃO 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Vice-prefeito entra de férias no dia 10 de fevereiro

LICENÇA  

cidade Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Fiec anuncia 920 vagas para cursos técnicos
Oportunidades são destinadas para alunos que cursam a partir do 2º ano do Ensino Médio 

A Fundação Indaiatu-
bana de Educação 
e Cultura (Fiec) irá 

oferecer 920 para cursos 
técnicos gratuitos. As opor-
tunidades são destinadas 
para alunos do segundo ano 
do Ensino Médio, da Rede 
Pública, e fazem parte do 
Mediotec, ação do Governo 
Federal ligada ao Progra-
ma Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). 

A parceria foi divulga-
da na tarde de terça-feira, 
dia 24, durante coletiva de 
imprensa que contou com a 
presença do superintendente 
da Fiec, João Neto, do pre-
feito Nilson Alcides Gaspar.

Segundo Neto, a Funda-
ção vai criar 24 turmas no 
total e os alunos que cursam 
a partir do segundo ano do 
Ensino Médio poderão se 
inscrever. Serão quatro tur-
mas no primeiro semestre, 
com 120 vagas exclusivas 
para estudantes dos terceiros 
anos, que em 2016 não tive-
ram a oportunidade pelo fato 
de a União não ter disponi-
bilizado vagas do Pronatec. 

Serão ao todo quatro cur-
sos técnicos: Cozinha, Lo-

gística, Design de Interiores 
e Segurança do Trabalho.

Profissionais da Fiec de-
vem visitar as escolas da 
rede pública nos dias 13 e 
14 de fevereiro para fazer 
divulgação, informar os do-
cumentos necessários para 
inscrição e tirar dúvidas. Nos 
dias 15 e 16 de fevereiro, os 
alunos precisam apresentar 
a documentação na Fiec 1, 
localizada no Jardim Regina.

Outras oportunidades 
para cursos técnicos surgirão 
em agosto, quando outras 20 
turmas serão formadas de 
16 cursos disponíveis com 
800 vagas para alunos que 
cursam a partir do segundo 
ano do Ensino Médio. 

Os cursos técnicos serão: 
Análises Clínicas, Enfer-
magem, Farmácia, Imobili-
zações Ortopédicas, Nutri-
ção, Segurança do Trabalho, 
Eletroeletrônica, Mecânica, 
Mecatrônica, Química, Ad-
ministração, Logística, Co-
zinha, Informática SI, Infor-
mática NET e Edificações.

Dos cursos, dois são no-
vos: análises clínicas e Imo-
bilizações Ortopédicas que 
foram pleiteados a partir de 
demanda da cidade.  

Segundo Gaspar, a ideia 
com os cursos é qualificar 
ainda mais a mão de obra 

A Câmara Municipal de 
Indaiatuba aprovou em ses-
são extraordinária realizada 
quarta-feira, dia 25, o pedido 
de licença do vice-prefeito 
Túlio Tomass do Couto, pelo 

em Indaiatuba. “O objetivo 
de tudo isso é prestar um 
serviço de excelência para a 
população. Através da Fiec 
com esses cursos apresen-
tados e com todo aparato à 
disposição, os jovens de In-
daiatuba terão uma oportuni-
dade de estudo e de emprego 
também”, salienta.

Site
Na coletiva, também foi 

apresentado o Portal do em-
prego da Fiec. Desenvolvido 
por uma empresa contrata-
da, a ferramenta já está em 
funcionamento e serve aos 
interesses de alunos, ex-alu-
nos e empresas que buscam 
profissionais especializados. 

A inovação fica por conta 
de o portal ser gratuito e com 
validade para toda a vida 
profissional do candidato.

período de 10 de fevereiro a 3 
de março. A licença de 22 dias 
é sem remuneração.

Conforme justificado em 
ofício enviado ao presidente da 
Câmara, Hélio Alves Ribeiro 

JEAN MARTINS

Vagas para cursos técnicos e novo site de emprego foram divulgados durante coletiva de imprensa

(PSB), o pedido é para o gozo 
de férias decorrentes do exer-
cício do cargo de médico da 
Secretaria Municipal de Saúde.

As férias são relativas 
ao período aquisitivo de 

2014/2015 e 2015/2016.
A licença foi autorizada 

pela Mesa da Câmara confor-
me Lei Orgânica do Município 
de Indaiatuba e de acordo com 
o Regimento Interno da Casa.

“Já temos resultados im-
portantes da utilização da 
ferramenta por empresas 

e alunos. As experiências 
mais expressivas são da 
Mahle e da Plastek que 

fizeram contratações por 
meio do portal”, comenta 
João Neto.
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Janeiro é o mês mais 
chuvoso dos últimos 14 anos
Até ontem, dia 26, o pluviômetro do Saae registrava 345,1mm de chuva 

SAAE

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
Especial para o Mais Expressão 

As chuvas que atingi-
ram Indaiatuba nas 
última semanas fez 

com que este mês de janeiro 
fosse o mais chuvoso dos 
últimos 14 anos, segundo ba-
lanço divulgado pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae).  Até ontem, dia 26, 
o pluviômetro do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae) registrava 345,1 milí-
metro. 

Para ser ter uma ideia do 
volume da chuva este mês, a 
última vez que caiu tanta água 
no Município foi em janei-
ro de 2003, quando choveu 
405,1 milímetros de acordo 
com o Saae. 

Este mês, segundo a Au-
tarquia, os  dias mais chu-
vosos foram 10 (terça-feira), 
com acúmulo de 46,3mm; 
e dia 13 (sexta-feira), com 
precipitação de 41,3mm. Em 
2016 choveu 208,9mm. Já 
em 2015, devido à estia-
gem de 2014, foi registrado 
142,9mm. 

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do Saae, a re-
presa do Rio Capivari-Mirim 
tem capacidade de armazenar 
1,3 bilhão de litros de água 
e está praticamente em sua 
capacidade total. 

Ainda segundo a assesso-
ria, a maioria dos mananciais 
que abastecem a cidade é de 
água corrente, e suas vazões 
estão dentro do esperado para 
o período de chuvas.  

O Saae reforça ainda, que a 
cidade tem capacidade de re-

servação de água para enfren-
tar todo o período de estiagem, 
que normalmente acontece de 
julho a outubro, sem o risco de 
desabastecimento. 

Previsão 
Para este final de semana, 

a previsão é de mais chuva 
na cidade, segundo o site de 
meteorologia Climatempo. 

Hoje, dia 27, a previsão é 
de 42 milímetros de chuva, 
com máxima de 28º e mínima 
de 23º. Amanhã, dia 28, a chu-

va deve seguir em Indaiatuba, 
com previsão de 19 mm de 
chuva, máxima de 33º e mí-
nima 23º. Já no domingo, dia 
29, a chuva chegar a cidade, 
porém em menos intensidade. 
A máxima é de 33º e a mínima 
23º.

Para o feriado de Nossa 
Senhora da Candelária (Pa-
droeira de Indaiatuba), na 
próxima quinta-feira, dia 2 
de fevereiro, a previsão é de 
chuva com máxima de 32°C 
e mínima de 23°C.

Cidade tem capacidade de reservação de água para enfrentar todo o período de estiagem

Serviços funcionam em 
sistema de plantão no dia 2

FERIADO 

Os serviços essências ofere-
cidos pela Prefeitura funcionarão 
em sistema de plantão na próxi-
ma quinta-feira, dia 2. Feriado 
municipal, a data celebra o dia 
de Nossa Senhora da Candelá-
ria, considerada pelos católicos 
a Padroeira de Indaiatuba. Na 
sexta-feira, dia 3, será ponto 
facultativo e não haverá expe-
diente nas autarquias e fundações 
municipais. 

Funcionam em esquema de 
plantão Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA-24h) do Jardim 
Morada do Sol, localizada na 
Avenida Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, e o Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). Ainda na UPA, a equipe 
do Departamento Odontológico 
estará de plantão no feriado, das 
7h às 12 horas, na sexta-feira e 
sábado, dia 4, das 7h às 15 horas 
e no domingo, dia 5, das 7h às 
12 horas.

Para o lazer, o Bosque do 
Casarão Pau Preto estará aberto 
no feriado das 8h às 12 horas; na 
sexta-feira e sábado funcionará 
no horário normal, das 9h às 17 
horas; e no domingo das 8h ás 12 
horas. Já o Museu estará aberto 
normalmente, todos os dias, das 
13h às 17 horas. O Museu da 
Água abrirá como de costume 
de quinta-feira a domingo, das 
9h às 16 horas.

O Bosque do Saber ficará 
aberto no feriado, das 8h às 
17 horas. Na sexta-feira ficará 
fechado, reabrindo no final de 
semana das 8h às 17 horas. As 
estações do Projeto Ecobike loca-
lizadas no Parque Ecológico não 

abrirão na quinta-feira, feriado, 
mas funcionará normalmente nos 
dias seguintes.

Entre os serviços de infra-
estrutura urbana mantida pe-
las secretarias de Urbanismo e 
Meio Ambiente e de Obras e 
Vias Públicas, os plantões do 
feriado prolongado incluirão as 
equipes de manutenção elétrica 
e de trânsito, limpeza nas pra-
ças, coleta de lixo, limpeza dos 
banheiros públicos, cemitérios e 
feiras livres. 

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) continuam o 
atendimento emergencial da 
população pelo telefone 0800-
7722195. Não haverá mudanças 
no plantão normal dos serviços 
operacionais da Guarda Civil, 
ligada à Secretaria de Segurança 
Pública. O telefone da Guarda 
para emergência é 153, da Po-
lícia Militar é 190, do Corpo de 
Bombeiros, 193 e da Central de 
Ambulâncias 192.

Shopping
O Polo Shopping funcionará 

em horário diferenciado no feria-
do, das 14h às 20 horas, enquanto 
as opções de alimentação e lazer 
funcionarão normalmente, entre 
as 11h às 22 horas.

Já o Shopping Jaraguá atua 
das 12h às18 horas, sendo o ho-
rário válido para lojas e praça de 
alimentação.

No Parque Mall apenas as 
lojas do Deck Gourmet (faculta-
tivo) e academia Smart Fit (das 
10h às 16 horas) irão funcionar 
no feriado. (Denise Katahira) 
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B4 Alpha é referência em
corte de cabelo e barbearia
Com espaço aconchegante, local oferece diferenciais para o público masculino    

“Por ordem de chegada ou 
com hora marcada. Aqui é to-
alha quente, navalha afiada e 
a cerveja está sempre gelada”. 
Esse é o lema do B4 Alpha, 
barbearia que une, no mesmo 
endereço, os quatro Bs de 
um Alfa: Barbershop, Beer, 
Bespoke e Bodyart.

Inaugurada há dois meses, 
o B4 Alpha traz para Indaia-
tuba a tradicional barbearia 
com conceito renovado. Os 
serviços vão além dos cortes, 
barbas, bigodes e costeletas. 
Ela assumiu novas formas 
e conta com espaço para os 
homens relaxarem, jogarem 
conversa fora e até mesmo 
tomarem uma cerveja bem 
gelada. 

E é essa proposta que o 
empresário e proprietário, 
Hamilton Nishi, colocou em 
prática em seu mais novo es-
tabelecimento. “Quis montar 
um espaço diferenciado para 
atender homens de todas as 
faixas etárias”, explica.

Com o público masculino 
mais exigente, Hamilton viu 
a oportunidade de investir 
no cuidado com os homens. 

Além dos corte, o B4 Alpha 
ainda oferece hidratação, 
manicure e pedicure.

Mas, a barbearia vai muito 
além. Apostando nos quatro 
B´s de um Alpha, o espaço 
oferece a sessão Barbershop, 
quando os homens de todas 
as idades são atendidos por 
profissionais qualificados; o 
Beer que oferece mais de 10 
rótulos de cervejas artesanais; 
o Bespoke que é direciona-
do para noivos e padrinhos, 
quando também podem en-
contrar os melhores trajes para 
festas, podendo escolher entre 
os mais diversos modelos e 

cores; e a sessão Bodyart, 
estúdio de tatuagem com toda 
segurança e higiene. 

A decoração do ambiente 
apresenta um espaço convi-
dativo com elementos que re-
metem as antigas barbearias, 
com toques modernos e rústi-
cos. Com balcão, a barbearia 
cria um ambiente de bar com 
diversas cervejas artesanais 
reforçando a intenção de la-
zer. A barbearia ainda reserva 
um espaço de entretenimento, 
com mesa de sinuca e vídeo 
game. 

Os clientes do B4 Alpha 
ainda contam com profis-

sionais especializados em 
visagismo, que é a arte de 
criar uma imagem pessoal que 
revela as qualidades interiores 
de uma pessoa, de acordo com 
suas características físicas e 
os princípios da linguagem 
visual, harmonia e estética. 
“O nosso objetivo é que o 
cliente fique feliz e satisfeito”, 
enfatiza Nishi.

B4 Alpha está localizado 
na Avenida Itororó, 371, no 
bairro Cidade Nova. Mais 
informações sobre o espaço 
nos telefones (19) 3835-5411 
e 3825-1592, também pelo 
site www.b4alpha.com.br.

Barbearia ainda reserva um espaço de entretenimento, com mesa de sinuca e vídeo game

DENISE KATAHIRA

Com o Honda WRV, vendas 
devem ser positivas em 2017

A expectativa para produ-
ção e venda de veículos no 
Brasil é considerada positiva 
para Honda, segundo o diretor 
de relações públicas da mul-
tinacional no Brasil, Sérgio 
Bessa.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, durante encontro 
realizado na cidade de Limei-
ra, entre diretores da multina-
cional japonesa e membros 
da imprensa das cidades que 
compõem a Região Metropo-
litana de Campinas (RMC), 
Bessa deu um diagnóstico 
favorável, mesmo sabendo que 
em 2016 houve queda de 20% 
na produção e 19% nas vendas.

Segundo o diretor, tal fator 
não teve grande interferência. 
"Essa queda não foi uma su-
presa para nós, pois era algo 
previsto e que já havíamos 

planejado", diz. "Hoje atuamos 
com uma produção adequada 
para a capacidade de venda das 
concessionárias."

Ainda no ano passado, 
segundo o diretor, foram pro-
duzidos no Brasil 120 mil 
veículos e vendidos 122,5 mil.

Para este ano, uma das 
apostas da multionacional é o 
novo Honda WRV, apresenta-
do durante o último Salão do 
Automóvel e que começará a 
ser produzido, na fábrica em 
Sumaré, a partir deste primeiro 
semestre.

"É um veículo da categoria 
SUV, porém mais compacto", 
explica Bessa. "Estamos com 
planejamento moderado, po-
rém aguardando crescimento. 
A expectativa é de melhoria, 
mas sem previsão de núme-
ros." (Jean Martins)

Encontro com diretores da Honda e imprensa ocorreu em Limeira

JEAN MARTINS
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Corpo de bebê é encontrado em 
aterro sanitário da Indaiatuba 
Sem saber em qual cidade, a suspeita é de que a criança tenha nascido há 30 dias

O corpo de um bebê foi 
encontrado por volta 
das 18h15 da última 

quarta-feira, dia 25, no aterro 
sanitário da cidade, localizado 
na Rodovia João Ceccon, pró-
ximo à divisa com Cardeal. A 
Polícia Militar foi acionada 
pelo Centro de Operações 
da PM (Copom) para atendi-
mento ao caso e, ao chegar no 

local, se deparou com o corpo 
da recém-nascida.

O delegado Danilo Amân-
cio Leme, um investigador e 
a perícia técnica se também 
compareceram ao local onde 
o corpo foi localizado e cons-
tataram que se tratava de uma 
menina com aproximadamen-
te 30 dias de vida.

A criança foi encontrada 
por um funcionário da empre-
sa responsável pelo aterro, que 
estranhou a movimentação de 
urubus ao redor do local onde 

estava o corpo da criança. 
De acordo ainda com a 

testemunha, não foi possível 
saber a origem do corpo uma 
vez que, apenas naquele dia 
até a localização do corpo, o 
aterro sanitário já havia rece-
bido resíduos de Indaiatuba, 
Monte Mor, Elias Fausto, 
além do Distrito de Cardeal.

Segundo ainda informa-
ções, a menina foi encontrada 
com a cabeça esfacelada e 
o restante do corpo intacto. 
Após o trabalho da perícia, 

uma funerária de Indaiatuba 
retirou o corpo para ser enca-
minhado ao Instituto Médico 
Legal (IML), de Campinas, 
onde seria realizado o exame 
necroscópico para identificar 
se a vítima nasceu com vida ou 
já em óbito (natimorto).

A reportagem do Mais 
Expressão tentou na manhã 
de ontem, dia 26, falar com 
o delegado responsável pelo 
caso, mas até o fechamento 
da matéria não houve retorno 
do mesmo. 

TV SOL COMUNIDADE 

Corpo da criança foi localizado por um funcionário do aterro, que estranhou a presença de urubus próximos ao local 

BENEFÍCIO 

Sem previsão de quantas 
vagas, inscrição para o Passe 
Bolsa ocorre hoje e amanhã

Sem informar valor desti-
nado ao projeto, tampouco o 
número de bolsas que serão 
disponibilizadas este ano, as 
inscrições para o Bolsa de 
Estudos/Passe Transporte acon-
tecem hoje e amanhã, dias 27 e 
28, na Prefeitura. 

O atendimento hoje será 
das 8h às 16h30, enquanto que 
amanhã das 9h às 16h30. 

O projeto é desenvolvido 
pela Secretaria Municipal da 
Família e Bem Estar Social e 
é direcionado a estudantes em 
situação de carência que, em 
contrapartida, realizam ativi-
dades comunitárias solicitadas 
pela pasta.

Para ter acesso ao benefício, 
os interessados devem residir 
nos últimos dois anos na cidade 
de Indaiatuba (2015/2016); não 
ter sido retido (não ter DP); 
apresentar média igual ou su-
perior a 5,0 (cinco) em todas 
as matérias e frequência igual 

ou superior a 75%; apresentar 
situação socioeconômica desfa-
vorável para cursar a Faculdade 
ou Curso Técnico e apresentar 
toda documentação solicitada 
para a inscrição.

Para se inscrever o can-
didato deve acessar o link 
http://www.indaiatuba.sp.gov.
br/assistencia-social/bolsa-
-passe/ ou retirar o formulário 
da recepção da Secretaria da 
Família e Bem Estar Social. 
Ainda no link, o candidato 
pode encontrar modelos de 
declarações, caso necessário, 
relação de documentos exigi-
dos e critérios da lei municipal 
nº 4835/2005, que autoriza o 
pagamento. 

Segundo a Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura, 
em 2016, 858 estudantes foram 
beneficiados e valor investido 
foi de R$ 950 mil. O pagamento 
sempre tem início em março e 
encerra em dezembro.
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Entre fantasmas e glórias, 
Primavera chega aos 90 anos

esportes

Nem tudo são flores na 
história do Esporte 
Clube Primavera. O 

time foi fundado em 1908, 
mas foi extinto no ano se-
guinte. As cores tricolores 
só encontraram o nome da 
estação em 1927 – por isso 
hoje, dia 27 de janeiro, o 
clube indaiatubano chega aos 
90 anos.

Para celebrar a data, o 
Fantasma realiza na sexta-fei-
ra, dia 3 de fevereiro, a partir 
das 10 horas, um jantar na 
churrascaria Jatobá. Para par-
ticipar do encontro, além de 
custear o jantar, quem quiser 
participar terá que informar o 
nome na secretaria do clube, 
pois o evento será destinado 
apenas a 50 pessoas. 

Segundo o presidente em 
exercício, Eliseu Marques, o 
Primavera é um patrimônio 
esportivo da cidade. “Uma 
das maiores conquistas é 
estar em funcionamento há 
tanto tempo”, analisa. Ape-
sar da história de glórias, os 
invernos foram tenebrosos 
e a realidade do time em 
relação a rivais de cidades 
vizinhas, como a Ponte Preta 
(Campinas) e o Ituano (Itu), 
ambos na Primeira Divisão 
do Paulistão, é bem maior do 
que a que se observa no mapa.

“Hoje se a gente tiver 
uma receita para montar uma 
equipe e manter as catego-
rias de base conseguimos 
trabalhar”, conta Marques. 
“Recebemos um clube sem 
planejamento, mas este ano, 
sem dúvida, será diferente, 
porque estamos planejando 

as ações”, completa o carto-
la. Para parceiros, afirma, o 
clube está aberto.

Um deles, o professor 
Luiz Carlos, é responsável 
pelas categorias de base que 
já deram resultado na Copa 
São Paulo de Futebol Junior 
de 2016 e 2017. “Mantivemos 
a comissão técnica e os me-
ninos treinando, o clube fica 
em atividade o ano inteiro. 
Nem todos sabem, mas mui-
tos jogadores estão alojados 
com três refeições diárias, 
água, luz. O clube tem um 
gasto permanente”, conta o 
patrocinador, em uma sala 
junto ao presidente.

Atualmente o clube não 
tem dívidas. “Tudo o que en-
tra vai para um parcelamento 
e há um débito com a Prefei-
tura, que estamos negociando 
parcelar também. Quando 
entramos, não havia certidões 
negativas – o que hoje é uma 
exigência da Federação Pau-
lista de Futebol (FPF) para 
disputar competições. Mas 
o clube mantém os salários 
em dia, principalmente gra-
ças ao investidor e do nosso 
trabalho transparente”, revela 
Marques. 

Além de ajudar financei-
ramente, as empresas podem 
contribuir com cestas básicas, 
na camisa, com placas de 
publicidade, entre outros. O 
Primavera, de acordo com a 
diretoria, tem 11 funcioná-
rios.

O gramado foi reforma-
da para a Copinha, parte do 
muro foi reerguido e a nova 
secretaria já está funcionan-
do. “Haverá uma galeria de 
troféus, uma loja de material 
esportivo e artigos do clube”, 
conta Marques. O time está 

mais que “reformado”. “O 
trabalho vai ser árduo. Temos 
que montar uma equipe com-
petitiva. Não é fácil”, avalia. 
Para a sequência do ano, o 
acesso é um desejo, não uma 
obsessão. “O importante é 
manter o trabalho e ter um 
bom desempenho. O acesso 
depende de outras circuns-
tâncias”, diz. 

Torcida
A alma de todo clube de 

futebol é a torcida. Com o 
Primavera, não é diferente. 
Na Copa São Paulo deste ano, 
o estádio recebeu excelente 
público em todos os jogos no 
Gigante da Vila. “Por todas as 
outras categorias de esporte 
estarem em férias, a Copinha 
é o grande evento do começo 
do ano. Nossos jogos em 2016 
foram transmitidos por diver-
sas emissoras em todo o País 
e levaram o nome da cidade”, 
diz ele. A realidade no restan-
te do ano é bem diferente. O 
público das partidas cai para 
média de 400 por jogo, ainda 
segundo a diretoria. “Mal dá 

para custear o jogo com este 
público. A torcida tem que 
entender que precisa ‘abraçar’ 
o time para crescermos e é 
óbvio que quanto melhores 
os resultados, mais público 
haverá”, analisa. 

“Se você andar pela ci-
dade verá muita gente com 
camisa do Primavera. Muitos 
clubes de outras cidades nos 
procuram. Acho que é porque 
nós recebemos muito bem. 
Temos exemplos de pais de 
jogadores das categorias de 
base que passam a ajudar 
o clube, compram camisa, 
viram sócios-torcedores e 
trazem até cestas básicas para 
ajudar”, conta Marques.

A maior parte da torci-
da, contudo, é formado por 
aqueles que ele chama de 
saudosistas. Alberto Zoca, de 
68 anos, é primaverino desde 
os sete anos. “Naquela época, 
Indaiatuba não tinha muitas 
opções de lazer. Morava na 
Rua Padre Bento Pacheco e 

era só atravessar a rua para 
assistir aos jogos”, conta.

Um dos jogos mais mar-
cantes para ele foi em Rio 
Claro, contra o Velo. A vi-
tória do tricolor fora de casa 
foi tão convincente que hou-
ve uma reação da torcida 
adversária. “Com o 3 a 0, 
o público de cerca de cinco 
mil pessoas se levantou e co-
meçou a aplaudir. Foi muito 
marcante”, conta. “Quando eu 
era criança, o time era muito 
bom. Cheguei a treinar no 
juvenil, mas vi que não era a 
minha praia. Acabei partici-
pando de várias administra-
ções”, revela.

O melhor time da história 
é difícil de escolher, diz, mas 
ele acaba pendendo para a ge-
ração de 1982. “Tinha muitos 
jogadores de alto nível. O de 
1977 era bom, mas o de 1982 
era melhor. Tinha dois pontas 
que vieram do Caldense, um 
goleiro muito bom, além do 
Django”, analisa. 

Luiz Paulo Lemes, o Djan-
go, é um dos maiores joga-
dores da história do Ituano 
e jogou duas temporadas em 
Indaiatuba. Zoca o considera 
um dos melhores com a ca-
misa tricolor. “Temos o Alex 
também, que passou por aqui 
e depois foi para o Internacio-
nal, Corinthians e retornou ao 
time gaúcho”, lembra. 

Presente de aniversário? 
Ele deseja que o clube possa 
reencontrar o caminho dos 
grandes times da primeira 
metade da história. “Indaia-
tuba merece um time em uma 
divisão superior. Não temos 
nenhum time de basquete ou 
vôlei. Tem cidades menores 
com equipes em várias moda-
lidades, um estádio melhor”, 
deseja. Apesar disso ele re-
luta com a ideia de um novo 
estádio em outro local. “Pela 
tradição, queria que fosse ali 
mesmo, mas se acontecer, 
acho que seria bom para to-
dos”, encerra.

Esporte Clube Primavera celebra 90 anos e busca enxergar uma luz no fim do túnel para dias melhores

HUGO ANTONELI JUNIOR

HUGO ANTONELI JUNIOR

O estádio Ítalo Mário Limongi, conhecido como Gigante da Vila, é um dos patrimônios do Primavera 
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“É uma luta constante, 
mas uma felicidade 

imensa. Está muito difícil 
administrar um clube 

atualmente, porém é uma 
gratidão inexplicável”

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

XV de Novembro completa 
68 anos de futebol amador

esportes
CINEMA

A BAILARINA - Lançamento  -  Animação  -  Classificação livre  -  90 
minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   14h00  /  16h15
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   18h50
...................................................................................................
QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO - Lançamento  -  Drama / 
Comédia  -  Classificação 10 anos  -  105 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   14h25  /  19h10
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   15h25  /  17h50  /  20h30
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   21h00
...................................................................................................
RESIDENT EVIL 6: O CAPÍTULO FINAL - Lançamento  -  Ação / 
Terror -  Classificação 14 anos  -  106 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Domingo (29):   13h40
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   19h20
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   16h45
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   21h45
...................................................................................................
BELEZA OCULTA - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 10 anos  
-  97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26),  Sexta (27),  Segunda (30),  Terça (31)  e  
Quarta (1º):   19h35  /  21h55
Sábado (28)  e  Domingo (29):   17h15  /  19h35  /  21h55
...................................................................................................
CAPITÃO FANTÁSTICO - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com 
debate após exibição*  -  Comédia Dramática  -  Classificação 14 anos  
-  118 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (31):   19h45. *Atenção:  para o Cineclube os 
ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o público em geral. Maiores 
de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
...................................................................................................
TRIPLO X REATIVADO - 2ª SEMANA  -  Ação / Aventura  -  Classi-
ficação 14 anos  -  107 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   18h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   16h00  /  21h00
...................................................................................................
OS PENETRAS 2 - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  92 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping - Quinta (26)  a  Quarta (1º):   22h00
...................................................................................................
LA LA LAND - CANTANDO ESTAÇÕES - 2ª semana  -  Romance / 
Musical  -  Classificação livre  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Segunda (30)   e  na  Quarta (1º):   15h30  
/  18h35  /  21h15
Terça (31):   somente  15h30
...................................................................................................
OS SALTIMBANCOS TRAPALHÕES: RUMO A HOLLYWOOD - 2ª 
semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  99 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   14h10
...................................................................................................
EU FICO LOKO - 3ª semana  -  Comédia  -  Classificação 10 anos  -  93 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Terça (31):  14h30. Quarta (1º):   13h45
...................................................................................................
ASSASSIN’S CREED - 3ª semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação 12 
anos  -  115 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   16h45
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   21h35
...................................................................................................
MOANA - UM MAR DE AVENTURAS - 4ª semana  -  Animação  -  
Classificação livre  -  113 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26),  Sexta (27),  Segunda (30),  Terça (31)  e  
Quarta (1º):   14h50  /  17h15. Sábado (28)  e  Domingo (29):   somente  14h50
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   16h20  /  18h50
...................................................................................................
MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 - 6ª semana  -  Comédia  -  Classificação 
12 anos  -  86 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Terça (31):   15h00  /  19h45  /  21h25. 
Quarta (1º):   14h00 (Cinematerna)  /  15h00  /  19h45  /  21h25
...................................................................................................
SING - QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA - 6ª semana  -  Ani-
mação  -  Classificação livre  -  110 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   17h15

Tradicional, clube busca a participação dos jovens para seguir com os trabalhos
JEAN MARTINS

Clube tradicional no fute-
bol amador de Indaiatu-
ba, o XV de Novembro 

comemora no próximo domingo, 
dia 29, 68 anos de atividades. 
Apesar do marco importante 
na vida do Alvinegro, a data só 
será lembrada mesmo com uma 
“festinha” entre o administrador 
do clube, Silvio Albertin Junior, 
e seus amigos inseparáveis: 
quatro cachorros que moram nas 
dependências do estádio. 

A equipe Quinzista foi funda-
da em janeiro de 1949. Segundo 
a história, um grupo de amigos 
do time do Operário acabou 
perdendo o campo onde jogava, 
por questões políticas. A partir 
daí, passaram a se reunir num bar 
localizado na Rua 15 de Novem-
bro, quando decidiram fundar o 
Esporte Clube XV de Novembro, 
em alusão ao XV de Piracicaba. 

De lá para cá o clube cresceu 
e hoje é referência no futebol 
amador. Em 1961, uma área no 
centro da cidade foi concedida 
pela Prefeitura, onde atualmente 
está o estádio da equipe.

O gramado está impecável! 
A arquibancada que comporta 
350 torcedores e que estava des-
telhada, devido a um temporal 
que caiu na cidade em 2014, foi 
totalmente reformada no ano 
passado. 

O clube também já acerta os 
últimos detalhes para reconstru-
ção de parte do muro que cerca 
o estádio, o qual também foi “ví-

tima” de um temporal este mês. 
Para conforto e comodidade dos 
associados, foi feito ainda um 
estacionamento com capacidade 
para 70 carros.  

A solidariedade e compa-
nheirismo também ajudaram 
para a evolução do XV que hoje 
é considerado por 
Albertin um clube 
estruturado, orga-
nizado e de baixo 
custo.

O maior exem-
plo disso está pre-
sente nos balanços 
e balancetes da equipe. Nos 
últimos três anos, no mandato 
do presidente João Batista Pinto, 
houve uma redução de 60% nos 
custos fixos mensais, que chegam 

a R$ 7 mil por mês. O clube 
também está em dia com seus 
“compromissos” municipais, 
estaduais e federais. 

Fruto do relacionamento 
amigável entre os apaixonados 
pelo XV, o número de associa-
dos também cresceu. Hoje são 

110 pessoas que 
contribuem men-
salmente com R$ 
70. Outras rendas 
vêm que alugueis 
esporádicos do sa-
lão de festa. 

Entre as ativi-
dades desenvolvidas no clube, 
além da participação nos cam-
peonatos da cidade (Amador 
e Veterano), que no total já 
renderam mais de 20 títulos, o 

clube Quinzista tem sete equipes 
que jogam todos os sábados e 
domingos em seu estádio. 

O Alvinegro também rea-
liza outras atividades, como as 
campanhas solidárias Festa das 
Crianças, Natal sem Fome e doa-
ção de agasalhos, leite e produtos 
de limpeza.

Futuro 
Mas o XV quer mais e para 

continuar crescendo busca a pre-
sença dos mais jovens em suas 
ações. “A ideia é de renovação. 
Estamos preparando o clube para 
um novo modelo de gestão, com 
a participação mais efetiva dos 
jovens, inclusive no quadro de 
membros da diretoria”, explica 
Silvio. 

Silvio deve comemorar mais um aniversário do XV ao lado dos amigos inseparáveis

Atualmente não tem como falar do XV de novembro sem 
associar a imagem de Silvio Albertin, de 55 anos, que prati-
camente nasceu dentro do clube. 

Administrador do clube, Silvio praticamente passou sua 
infância nas dependências do Alvinegro, já que seu pai foi 
presidente do clube por um período. 

Mas a paixão pela equipe Quinzista aumentou mesmo há 
dez anos, quando Silvio começou a trabalhar no clube, onde 
atualmente é uma espécie de “faz de tudo”, um dos melhores 
momentos de sua vida.

 “É uma luta constante, mas uma felicidade imensa. Está 

muito difícil administrar um clube atualmente, porém é uma 
gratidão inexplicável”, diz. “Aqui é a minha segunda casa, 
fico maior parte do tempo no estádio, procurando algo para 
fazer, é a melhor coisa da minha vida.”

Mas no dia a dia, entre um conserto aqui e ali, Silvio divide 
o estádio durante a semana com seus amigos inseparáveis: 
Chico, Marta, Doc e Dentinho, quatro cachorros que moravam 
na rua e que hoje são “patrimônios do clube”.

“Eles moram aqui no clube e passam o dia todo brincando. 
Com o meu dinheiro e ajuda de outras pessoas, consigo com-
prar a ração deles. Hoje eles são minha alegria”, diz. 

Paixão pelo XV é algo que fala mais algo...
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APRESENTAÇÃO  

Elis Regina Cover se apresenta no Shopping Jaraguá

Concurso de Desenho 
da Turma do Gabi abre 
inscrições na quarta
Podem participar crianças e jovens de 9 a 14 anos

Horóscopo de 27/01 a 02/02 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer
Aquela sensação forte de isolamento ou de limitação 
da semana passada,, ficou para trás agora, o ariano 
está na rédea da situação, embora mais emotivo que 
o costumeiro, conseguirá controlar suas finanças seus 
relacionamentos e poderá até agir de forma mais im-
pulsiva do que normalmente faria.

O taurino tem por essas semanas uma grande baixa de 
energia, e poderá ser visível sua fraqueza orgânica. O 
momento é para avaliar seu modo de planejar as coisas, 
de planejar suas atitudes relacionadas com seu trabalho 
ou com sua saúde. Pode ser um momento delicado pra 
sua saúde ou em relacionamentos do trabalho. 

Continua a fase onde fortes transformações ocorrem 
na vida e na aparência do geminiano. Seus sonhos, 
projetos e amizades podem ser renovados nesse perí-
odo. Talvez o mais difícil seja aprender a ter paciência 
para atingir uma meta planejada. Todos os seus atos 
podem ser calculados nesse momento em função de 
uma meta a atingir.

Os outros podem se posicionar contra o nativo para 
poder mostrar o que ele precisa modificar em sua forma 
de pensar. Mudanças em sua percepção de como deve 
agir para conseguir ganhar a vida. Sua estabilidade 
financeira tende ser renovada e através de sua profissão 
ou de sua ajuda aos outros.

Continua a fase onde o leonino permanece focado no 
outro, nos relacionamentos  e justamente por isso, sua 
filosofia de vida, sua maneira de seguir na vida começa 
a sofrer alterações. Pode ter seus ganhos um pouco 
limitados nesse momento, e sua saúde pode provocar 
gastos. Seu trabalho por estas semanas é aprender a 
lidar com seu modo de se expressar.

O virginiano estará sentindo a necessidade de renovar 
sua mente, de colocar mais praticidade dentro de si 
e fazer uma renovação em sua força mental. Tanto 
que sua mente estará sendo renovada, pessoas trarão 
idéias novas para sua mente, os outros falarão coisas 
importantes para o nativo. É o momento de se abrir 
e aprender coisas novas ou reconhecer coisas antigas 
que foi deixado pra trás.

Por estas semanas o libriano estará tendo maiores facilida-
des para entender a opinião alheia e verificar que sua forma 
de pensar pode precisar de um equilíbrio na organização 
dela. Tenderá a organizar melhor sua vida profissional 
tendo oportunidades pra isso, sendo que seu sócio ou 
cônjuge favorecerá muito isso, com algumas atitudes.

Todas aquelas dificuldades que afetam a vida do na-
tivo, tendem avir a tona em seu trabalho e com isso 
tem a oportunidade de se livrar dos traumas que o 
acompanham. Esse é um bom período. No trabalho, 
muitas mudanças estão ocorrendo e irão ocorrer. Em 
grandes empresas o chefe do escorpiano está passando 
por grandes limitações.

Continuam as indicações de que o sagitariano continua 
indo em busca de seus sonhos, embora essa busca 
esteja condicionada ao quanto o nativo conhece de si 
mesmo.Uma grande libertação pode ocorrer de forma 
inesperada pois o nativo não quer ficar atrelado a 
situações antigas.

Apesar do capricorniano continuar vivendo uma fase 
de muito retraimento, sensação de solidão, visitas de 
pessoas que vem de longe pode ocorrer nesse mo-
mento.  Gastos inesperados podem ocorrer devido a 
situações familiares. Dentro de casa ou com a família, 
está a fonte de seu agito pessoal.

O aquariano em geral, nesta semana, tende a ter sua 
mente renovada com mais energia e mais vigor, porém 
o mais importante é que possa verificar os limites de sua 
maneira de expressar, como fala, que palavras usa pra se 
expressar. O momento ainda não é de diversão, há risco de 
relacionamento afetivo passageiro com pessoas malucas.

Em pleno inferno astral, o pisciano pode estar en-
frentando muitas dificuldades de ordem inesperada, 
mudanças em sua rotina familiar, poderá se sentir im-
pelido a comer mais do que deve, a gastar mais do que 
poderia ou a ter um comportamento escapista (bebendo 
além da conta). Seu trabalho nesse momento é uma 
fonte de problemas, se tiver um orgulho muito forte. 

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão 
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

O 10º Concurso Cultural da Turma do Gabi 
– Desenho – abre as inscrições na pró-
xima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, e 

segue até dia 30 de agosto. Os desenhos devem 
ser enviados para Rua Eliza Ghirotti, 332, Jardim 
Monde Verde, Cep 13.348-872, Indaiatuba/SP.

Para se inscrever, o candidato deve fazer um de-
senho em qualquer técnica em papel ofício ou A4, 
usando como tema obrigatório “Turma do 
Gabi”. O desenho deve estar colado em 
papel cartolina do mesmo tamanho 
e na parte superior frontal tem de 
constar o nome completo do autor. 

Ainda junto com o desenho 
deve ser entregue a ficha preen-
chida com os dados do candidato. 

Os desenhos que farão parte 
da exposição serão selecionados 
pelo Estúdio EMT, e receberão 
um certificado de participação. 
Entre os desenhos, os três que 
se destacarem receberão como 
prêmio um tablet. Outras três 
menções honrosas serão entre-
gues e junto os candidatos rece-
berão um “Kit Cultural” com as 
revistas e livros da Turma do Gabi.

O nome de todos os selecionados, 
bem como dos três premiados, serão 
divulgados no site www.turmadogabi.
com.br. 

Para o organizador do concurso, Moacir Torres, a expec-
tativa é de grande participação dos candidatos. “Esperamos 
que cheguem vários desenhos de todo o País, mas prin-
cipalmente de Indaiatuba e cidades da região”, conta. 

A edição deste ano contará com novidades. A exposição 
deste ano acontecerá no mês de outubro, no Parque Mall. 
“O shopping está nos apoiando e dando toda infraestrutura 
e material para a realização da exposição”, comemora.

O concurso conta com o apoio Cultural de Parque 
Mall, Colégio Episteme, Yazigi Indaiatuba e Auto Escola 
Cecap. Mais informações no (19) 9.8157-3786.

Concurso 
Em sua 10º edição o concurso vem 

ganhando cada mais vez candidatos. 
“Nas três primeiras edições tinha cerca 
de 50 a 150 desenhos, e posteriormen-
te a cada novo concurso o número 
de inscrito aumenta”, revela Torres. 

“Teve uma edição que chegou a 
participar 500 candidatos”, 
completa. 

Ainda de acordo com o or-
ganizador, cerca de 54 crian-

ças já foram premiadas. Entre 
eles, 27 receberam menção hon-
rosa e 27 ganharam o prêmio. 
“Para mim é muito gratificante 

ver a evolução do concurso nesses 
10 anos, pois estamos acompanhando 

alguns desses premiados, e eles estão 
se destacando na arte do desenho, aqui em 
Indaiatuba e em alguns estados brasileiros”, 

comemora.

Stella Damaris presta home-
nagem à cantora brasileira Elis 
Regina em seu show cover hoje, 
dia 27, ás 20 horas, na praça de 
alimentação do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba. A entrada é gratuita.

Em sua apresentação Stella 
resgata toda a alegria e intensida-
de da cantora gaúcha em canções 
como “Upa Neguinho”, “Como 
Nossos Pais”, “Arrastão”, “Ma-
ria, Maria” entre outras, contando 
com novos arranjos regados de in-
terferências do repertório pop aos 
gravados por Elis. Esse projeto já 
foi apresentado no Tonton Jazz, 
Sesc Interlagos, Talking Jazz, 
Bar Dujuzé, Livraria do Ponto 
do Livro e Clube Paulistano.

O projeto foi criado em 2009 
pela cantora realizando seu de-
sejo de homenagear a grande e 
ímpar artista brasileira, uma das 
grandes vozes da MPB que o 
Brasil já teve. Show Elis Regina Cover acontece hoje, com entrada gratuita no Jaraguá

Turma do Gabi realiza a 10ª edição do 
Concurso Cultural de Desenho
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Indaiatuba Clube fez seu 15º 
Feijão com Samba

Indaiatuba participa da assinatura 
de acordo entre região e China

‘La La Land’ lidera indicação ao 
Oscar

26ª Reunião do Rotary Club de 
Indaiatuba – Cocaes 

Oba Hortifruti funciona em novo 
endereço em Indaiatuba 

Boteco do Barão traz clássicos do rock, 
MPB e pop rock no fim de semana

Iguatemi Campinas presenteia 
clientes da região em feriados

Pista de hoverboard é a nova 
atração do Galleria Shopping

O Indaiatuba Clube realizou na tarde do domingo, dia 22, 
o seu já tradicional grito de carnaval: o Feijão com Samba. 
A feijoada, feita pelo buffet Verona,  estava divina. O evento 
foi até às 19 horas, com a bateria da escola Vila Isabel, que se 
misturou com a plateia. 

O Iguatemi Campinas já iniciou a programação 2017 da 
promoção Feriado da Minha Cidade. No dia do feriado de 
cada um dos 19 municípios contemplados no projeto, os seus 
moradores ganharão um ingresso para o cinema e cortesia de 
estacionamento. O calendário abriu na sexta-feira passada, dia 
20, presenteando os clientes de Valinhos. Para participar, é mui-
to simples: no dia do feriado da cidade em que mora, o cliente 
deve comparecer ao balcão de informações, no primeiro piso do 
shopping, apresentando documento com foto e comprovante de 
endereço em seu próprio nome, e fazer seu cadastro. No local, 
ele receberá um voucher para retirar o ingresso no Cinemark, 
além da cortesia do estacionamento. 

Quem nunca sonhou em usar o skate voador do perso-
nagem Marty McFly, do filme “De Volta Para o Futuro 2”? 
Esse sonho já pode se tornar realidade com o hoverboard, um 
skate elétrico que virou febre mundial em 2015 e que chega 
ao Galleria Shopping, em Campinas, em uma pista cheia 
de diversão. A atração pode ser conferida no primeiro piso 
do shopping, próximo à Livraria da Vila, até 31 de março.

A pista comporta até 10 participantes ao mesmo tempo 
e funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 22 horas; 
sábados das 10h às 22 horas; e aos domingos das 12h às 
20 horas. O preço do ingresso é de R$ 20 para 20 minutos 
de diversão.

Na noite de terça-feira, dia 24, o Rotary Club de Indaia-
tuba Cocaes realizou na Casa da Esfiha de Indaiatuba sua 26ª 
Reunião Ordinária, com algumas palestras. Os informes de 
secretaria foram realizados pelo companheiro Sérgio Lelli, se-
guido pela instrução rotária da companheira Angélica, falando 
sobre sino e o malhete. Na ocasião também houve a excelente 
palestra ministrada por Paulo César Feijão, responsável pela 
Defesa Civil de Indaiatuba. Uma palestra perfeita, animada e 
esclarecedora. O companheiro Jordão fez o companheirismo 
e a presidente encerrou a reunião.

I n d a i a t u -
ba assinou um 
acordo  com a 
Câmara de Co-
m e r c i o  I n t e r -
n a c i o n a l  d e 
Shanghai, com 
a representan-
t e  S u n g  T i e n 
Lo.  Represen-
tando o prefei-
to Nilson Gas-
p a r  ( P M D B ) , 
compareceu no 
evento realizado 
no sábado, dia 
14, em Campi-
nas, o secretário 
de Governo Re-
nato Stochi.

A partir de amanhã, 
dia 28, a loja do Oba 
Hortifruti em Indaia-
tuba estará em novo 
endereço. Agora, a 
unidade funcionará na 
Avenida Conceição, 
2.784 – Cidade Nova 
2, umas das principais 
vias da cidade. No sá-
bado, além de conferir 
os detalhes do novo 
espaço, os clientes po-
derão desfrutar de um 
delicioso café da ma-
nhã a partir das 8 horas.

Com espaço mais amplo - 1.200 metros quadrados 
de área - horário de funcionamento foi ampliado: de 
segunda a domingo das 7h às 22 horas, com estaciona-
mento gratuito.O último fim de semana do mês já está chegando e o Boteco 

do Barão se prepara para trazer mais música. Hoje e amanhã, 
dias 27 e 28, a partir das 21 horas, a casa recebe MPB, pop 
rock e clássicos do passado com o músico Kico Motta e o duo 
Índigo Rock, além do happy hour, que acontece também hoje.

A Academia de Artes e Ciência 
Cinematográficas acaba de divul-
gar a lista de indicados ao Oscar 
2017 e consagra “La La Land - 
Cantando Estações”, de Damien 
Chazelle, como o filme com maior 
número de indicações ao prêmio 
de maior prestígio da indústria do 
cinema. O longa protagonizado 
pelos atores Emma Stone e Ryan 
Gosling, concorre ao Oscar com 
14 indicações: Melhor filme, Me-
lhor roteiro e direção para Damien 
Chazelle, Melhor trilha original, 
Melhor canção original (2) para “City of Stars” e “Audition”, 
Melhor atriz para Emma Stone, Melhor ator para Ryan Gosling, 
Melhor figurino, Melhor montagem, Melhor fotografia, Melhor 
edição de som, Melhor mixagem e Melhor direção de arte.

O filme já havia se tornado o maior vencedor do “Globo 
de Ouro” de todos os tempos, ao arrebatar 7 estatuetas no úl-
timo dia 8 de janeiro: Melhor filme, Melhor atriz, Melhor ator 
(Musical ou Comédia), Melhor diretor, Melhor roteiro, Melhor 
trilha sonora e Melhor canção original.

La La Land – Cantando Estações continua em cartaz no 
Topázio Cinemas do Shopping Jaraguá Indaiatuba. Horários 
no site www.topaziocinemas.com.br, com classificação livre 
e cópia legendada.
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Aniversariantes da semana - Atento

CT Toquinha da Raposa
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde 

e noite, com professores capacitados para atender di-
versas idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao talento 
de seu filho!

Recente amistoso entre a Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
e Show de Bola Salto

Professores da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Auxiliares de campo da  Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Alunas da categoria Sub-9 e Sub-11 da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro em recente treino 

Alunos do Colégio Alves de Oliveira fazendo pizza e se divertindo muito na Colônia de Férias

 Aluno do berçario 2 do Colégio Alves de Oliveira se divertindo no solário

Equipe da Fatto a Mano comemora este mês 1 ano de aniversário 
da loja, não deixe de conferir as promoções

As Lojas Cris Bandeira já preparam as cores vibrantes nos looks 
para aproveitar o verão e o Carnaval em grande estilo. Visite uma de 
nossas lojas e conheça todas as novidades

Ronaldo, representante do Carvão Indaiá com o cliente Djalma 
da Mercearia Popular

Equipe super atenciosa do Açougue Filé na Brasa

Ivanilton comemorou dia 25 Ivan celebrou dia 28 Jonatas comemorou dia 23

Joelma comemora dia 29Gabriella celebrou dia 23Bruna comemorou dia 24
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.brnovidades
Vestido de noiva Promoção

Espaço Masculino Completo

Cortinas

Escola Calliopi - Artes em Cerâmica

Kostela do Japonês: tudo de bom!

No Espaço B4Alpha, enquanto você espera a 
sua vez para cortar o cabelo, pode jogar um bilhar  
tomando uma deliciosa cerveja artesanal. Aproveite 
o combo de segunda e terça: cabelo + barba por R$ 
75. Vale a pena conhecer na Avenida Itororó, 371. 
Contate-nos: 3835-5411 ou 9.7119-9833. É super legal!

Quando pensar em decoração, a Adelaide Decoração é a 
melhor opção. Ela oferece cortina, persiana, papel de parede, 
colcha sob medida, almofadas, pisos laminado/vinilico e tape-
tes. Tudo que há de mais moderno e sensação do momento você 
encontra na loja. Atendimento diariamente no horário comercial 
e aos sábado só com hora marcada. Pagamento com cartão e 
dividido 5 vezes com cheque ou boleto. Faça um orçamento 
sem compromisso. Demais!

Não deixe de conferir na "A Nova Loja" os maravi-
lhosos vestidos de noiva da Coleção Tutti Sposa, que 
estão deslumbrantes. E para festas em geral, dê uma 
espiada na coleção moda festa com lindos vestidos de 
renda, cetim, transparência, muito brilho e com cores da 
nova estação, tudo na opção venda ou aluguel. Demais! 
Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Não há quem não goste de almoçar na Kostela do Japonês. 
Comida super saborosa e preparada no capricho, com produtos 
de primeira qualidade e melhor atendimento. Você saboreia arroz, 
feijão, farofa, saladas diversas e costela grelhada que derrete na 
boca. Não existe nada melhor. Parabés Hideki e equipe. Nota 
10! Quem não conhece confira na Rua Antônia Martins Luiz, 
180 – Distrito Industrial João Narezzi. Telefone: (19) 3894-6646

Planejou um jantar mas não sabe onde ir por 
causa das crianças? A Casa da Esfiha une o útil 
ao agradável: oferece um espaço Kids para as 
crianças brincarem e se divertirem enquanto 
você saboreia as delícias da Casa. Demais!

Dê uma passadi-
nha na Vitorello para 
conferir a maravi-
lhosa coleção moda 

festa, moda 
jovem e fi-
tness que 
está de ar-
rasar, em 
todos os 
tamanhos 
até o plus 
s i z e .  E 

aproveite a 
promoção: 

vestidos de 
fes ta  com 
20% à vis-
ta, legging e 
corsário es-
tampados 
com 20% 
no débito 
e 10% no 

crédito, blu-
sas a R$ 29,90 

e shorts saia a 
R$ 39,90. Vale 
a pena apro-
veitar

A Escola Arte em Cerâmi-
ca oferece curso de torno, 
raku, escultura, modela-
gem, esmaltagem e quei-
mas de alta e baixas tem-
peraturas. Em Indaiatuba, 
aulas todas as quintas e 
sextas-feiras e em São 
Paulo segundas, terças e 
quartas-feiras. Se informe 
no (11) 5521-3989/5547-
0454. Você vai se distrair 
e fazer maravilhosas peças 
com a professora Calliopi.

O tosador Darik com a cliente 
Lola, da Clínica Veterinária 
Bicho Amigo

Alunos e professores da Escola Stahl Soler em recente 
apresentação. A escola oferece vários cursos. Informe-se no 
telefone 3835-6247

Não há nada 
mais bonito do 
que um casal 

verdadeiramente 
apaixonado. 

Que as bençãos 
de Deus caiam 
sobre vocês e 

fortaleça sempre 
esse amor lindo. 

Parabéns Juliana 
e Rodolfo. "A 

Nova Loja" 
agradece a 
preferência 

e deseja 
felicidades!

Escritor José de Oliveira com o amigo Jeferson

Diego Joaquim, João Godinho e Nicole 

A linda Nicolly com a mamãe Simone
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social & gastronomiafotos@maisexpressao.com.br Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 

Andrea, Paloma e Marcelo, no Restaurante Casa da Moqueca, localizado na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Telefone: 3885-0866

Alexandre e Ailton, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Telefone: 3885-0866

Zuleide, Guilherme, Claudia e Micaela, no Restaurante Açafrão, que fica na Rua 
Quinze de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Suzane e Antonella, na Fit Burgers, localizada na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Renato, Leila, Maria Valentina e Cristiane, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua 
Martha Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Marcos, Nathan, Geovana e Nathalia, no Restaurante Caipirão, situado na Rua Martha 
Camargo Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

Luiz Machado e Eder Felix, na Fit Burgers, situada na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Kara e Francisco, no Cintra Restaurante, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Gilson, Júnior e Fábio, no Cintra Restaurante, localizado na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Ed, no Restaurante Açafrão, que fica na Rua Quinze de Novembro, 
492. Telefone: 3816-8347

Carla e Michele, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195
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LOCAÇÃO

VENDA

CA06858 - JARDIM COLONIAL - 
AT.150m² AC 190m² 03 suítes, WC 
social, cozinha planejada, sala 02 
ambientes, lavanderia, piscina, dek,  
cerca elétrica, alarme, garagem para 
02 autos, porcelanato e madeira. R$ 
530.000,00. Aceita permuta por apar-
tamento de menor valor.

CA06878 CHÁCARA BELVEDERE  
AT:223m²  AC:132m² Casa com 3 dor-
mitórios planejados, sendo 1 suíte com 
sacada, sala 2 ambientes, lavabo, cozinha 
planejada com cooktop, lavanderia Plane-
jada, banheiro social, Área gourmet com 
churrasqueira, aquecedor solar,  portaria 
24 horas, garagem para 4 carros, sendo 2 
cobertas. Todos os banheiros com gabine-
tes e box. R$ 700.000,00

CA06835 - JARDIM MORADA DO 
SOL - AT.125 m² AC. 70 m² - 02 
dormitórios, WC social, sala, coz-
inha americana, garagem para 02 
autos, R$ 238.500,00 

CA06851 -JARDIM PORTAL DE ITAICI -AT. 
325m² AC. 185m² Excelente oportunidade de casa 
térrea com 3 dormitórios planejados, sendo 1 suíte 
com hidro,  sala dois ambientes,  lavabo, banheiro 
social, cozinha planejada com cooktop, despensa, 
lavanderia com armários, área gourmet com chur-
rasqueira, forno de pizza e quintal gramado, 4 vagas 
de garagem, sendo duas cobertas. Aquecedor solar, 
teto com iluminação na sala, piso em porcelanato, 
acabamento de primeira linha. R$ 840.000,00

caderno de negóciosNº 731

CASAS

CA06813 - JARDIM ESPLANADA - AT 398m², AC 
319m² - 04 dormitórios sendo 02 suítes uma delas 
máster, WC social, sala intima, sala ampla dois 
ambientes, lavabo, área de luz, cozinha planejada, 
lavanderia, quintal amplo, churrasqueira, garagem 
para 04 autos. R$ 3.000,00  + IPTU.
CA06857 - MONTREAL - AT. 150 m² AC. 163 m² 
- 3 suítes (1 com closet c/armário), sala para 2 am-
bientes, cozinha americana planejada, despensa, 
lavabo, área gourmet com churrasqueira e pia , la-
vanderia, quintal gramado e garagem para 2 autos. 
Exc acabamento. R$ 3.000,00 + COND + IPTU.
CA06566 - PQ SÃO LOURENÇO -  AT. 300 m²- 
AC. 180m²-  Sobrado com 02 dormitórios, sala 
cozinha WC, social, 02 vagas de garagem, amplo 
quintal R$ 1.700,00 + IPTU.

CA06881 - JARDIM PANORAMA - AT. 175 m²  
AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), cozinha 
americana, wc social, lavanderia, churrasq e 
garagem coberta para 1 auto. R$ 1700,00 + 
COND + IPTU
CA06843 - CASA VILA GEORGINA -  AC. 60 m² 
-com um dormitório, sala de estar, cozinha, ban-
heiro social e garagem para 2 carros. R$ 900,00
CA06869 - JARDIM MOACYR ARRUDA - 
AT.120m² AC.110m² 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha planejada, lavanderia com 
armários, garagem para 04 autos, área de lazer 
com piscina, quiosque, R$ 1.700,00 + IPTU + 
CONDOMÍNIO
CA04821 - JD MORADA DO SOL - AT.80M² - 
PISO SUPERIOR - 02 dormitórios, sala cozinha, 
wc social e lavanderia. Não possui garagem. 
R$1.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP03295 - SKY TOWERS HOME - AU 55m² - Apar-
tamento novo, localização privilegiada a 5 minutos do 
aeroporto de Viracopos, com 01 suíte planejada e ar 
condicionado, sala ampla com ar condicionado, cozinha 
americana com armários cooktop, microondas, geladeira, 
lavanderia com lava e seca, aquecedor a gás, varanda 
gourmet, garagem para 02 autos, depósito. R$ 2.500,00 
+ COND. + IPTU.
AP02300- AU 90 m² -  03 dormitórios sendo 01 com 
armário e cama , sala com mesa, home, sofá e tv, WC so-
cial, cozinha planejada com geladeira, microondas, fogão 
e exaustor, , lavanderia com má quina de lavar,garagem 
para 02 autos cobertos. .  R$ 2.000,00 + CONDOMÍNIO 
+ IPTU. **Apartamento totalmente mobiliado**
AP03296 - WINDS - AU 103m² - Excelente apartamento 
com vista para o parque ecológico novo com 03 dor-

mitórios sendo 01 suíte todos com armários e ar condicio-
nado, roupeiro, lavabo, sala ampla 02 ambientes com ar 
condicionado, varanda gourmet, cozinha planejada com 
cooktop, coifa, forno, microondas, geladeira, lavanderia 
com armários, aquecedor à gás, garagem para 02 autos. 
R$ 3.500,00 + COND. + IPTU.
AP03280 - APARTAMENTO VILA BRIZZOLA -  
AU.73m² com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala dois 
ambientes,  banheiro social, cozinha planejada e 1 vaga 
de garagem. Condomínio com área de lazer completa. 
R$ 1.200,00 + COND + IPTU.
AP01405 - CENTRO - AU 80m² - 02 dormitórios c/ 
armários (01 suíte), WC social, sala com varanda, coz-
inha c/ armários, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 
1.000,00 + COND. + IPTU
AP02849 - RESIDENCIAL JEQUITIBÁ - AU 50m² - 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, garagem para 01 
auto. R$ 800,00 + condomínio + IPTU.

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

CA06837 - VILA PIRES DA CUNHA - AT. 125m² AC.55m² 01 dormitório, WC social, sala, cozinha 
americana, lavanderia, quintal, garagem para 02 autos, excelente localização, R$ 228.000,00
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IMÓVEIS A VENDA

AP00254 – COND. AZALEIA 3 dorm,-
cozinha com armários, 1 vaga portaria 
24 horas, área de lazer R$ 900,00 + 
cond. 250,00 + Iptu
AP00483 COND BELVEDERE 3 
dorm. Sendo 1 reversível, 1 suite, cozi-
nha amaricana com planejado, 1 vaga, 
área de lazer com piscina, quadra, mini 
golf,  com sacada na sala R$ 1.200,00 
+ cond.350,00 + IPTU
AP00436 – BOSQUE DOS INDAIAS 
2 dorm. Sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia e WC, portaria 24 hs. R$ 
900,00 + cond. 200,00  
AP00457 – CIDADE NOVA II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. SOL DA 
MANHÃ. Todo em Porcelanato. Va-
randa Gourmet na sacada com pedra 
em granito. 3 Dormitórios (1suíte e 1 
dormitório ricos em armários). 2 wc 
(Suíte e Social) box em vidro e todos 
os acessórios instalados: chuveiros, 
metais, ducha higiênica, gabinete e es-
pelho. Coz. Americana planejada, com 
grande bancada em granito e cooktop 
instalado. Lavanderia com armários 
e vidro divisor de ambiente. 2 vagas 
amplas no subsolo tipo gaveta. R$ 
1.900,00 + cond. 400,00 + Iptu 100,00
AP00462 – SOLAR DO ITAMARACA 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. 
Sendo 1 suite com armários planejado, 
sala com 2 ambientes, varanda, WC 

social, coz planejada, lavand com 
armários, R$ 1.300,00 + Cond 550,00 
+ 74,00 IPTU, c/ elevador e janelas 
anti ruído.
AP00476 – BOSQUE DO INDAIAS 
– 2 dorm. Sala 2 amb 1 wc, cozinha 
com armários e fogão, 1 garagem R$ 
1.000,00 + cond 200,00 + Iptu
AP00481 – EDIF, PLACE VIEW – 3 
dorm. Sendo 1 suite , 2 dorm. com 
arm., Sala 2 amb., Cozinha americana, 
2 vagas de gar, piscina, churrasqueira. 
R$ 2.500,00 incluso Iptu e condomínio
AP00489 – SPAZIO ILLUMINARI – 3 
dorm. Sendo 1  suite, coz. americana, 
sala 2 ambientes. Com área de lazer 
total .R$ 1.000,00 + cond + Iptu.
AP00498 – SÃO CONRADO –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  grande, 
sala cozinha grande, sem condomínio 
R$ 750,00
AP00509 – BOSQUE DOS INDAIAS- 
2 dorm. Sala 2 amb, WC, coz e lavan-
deria, R$800,00+cond. 200,00 + Iptu
AP00510 –PREMIUM RESIDÊNCIA 
– 3 dorm.sendo 2 suite, 1 dorm. 1 co-
zinha com armário,  sacada gourmet 
com pia e churrasqueira.  2 vaga de 
garagem Área de lazer completa R$ 
2.000,00 + cond 260,00 + IPTU
AP00491 – CONDOMINIO DI BARI 
– 2 dorm. 1 suite com elevador 1wc 
social 67,08m2, 1 vaga R$ 1.100,00 

+cond. 180,00 proximo ao Walmat, 
Shopping Polo
AP00528 – COND. IBIRA UMUARA-
MA – 2 dorm. sendo um com guarda 
roupa ,cozinha com armários , 1 vaga 
de garagem coberta  R$ 900,00+cond. 
250,00 + IPTU
CC.00351 – COND. SANTA CLARA 
– 4 suites, todas com planejados com 
sacada, 1 suíte  máster, sala 3 am-
bientes com lavabo, coz, planj. Lavand 
com armários, varanda gourmet com 
churrasqueira, pisc jardim, quarto de 
empreg com WC., 4 vagas sendo 2 co-
bertas.   R$ 5.000,00 com cond. e IPTU.
CC00411 – COND. VISTA VERDE 
– casa nova com 3 dorm. sendo uma 
suíte, 1wc. Sala com lavabo, cozinha 
com armários , garagem coberta, la-
vanderia e churrasqueira. R$ 2.000,00 
( incluo condomínio e IPTU.
CA00957 – VILA SORIANO 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, lavanderia  e um 
pequeno quintal ,1 vaga  R$ 1.300,00 
+IptuCA00982 – Vila Ruiz Peres- Casa 
para Locação    - Linda  casa próxima 
ao centro e parque ecológico com 
cômodos grandes sendo e edícula 
no fundo com 1 dorm, sala e cozinha, 
wc , na frente 2 dormitórios,  copa e 
cozinha separada ambas com pia ,1 
sala grande ,1 banheiro, 1 cômodo para 
dispensa ou quarto, garagem para 32 

carros, R$ 2.000,00 aceitamos  pro-
posta de locação so da casa da frente. 
150,00 M2 construída, 250,00 M2 total 
CA 01000 – CIDADE NOVA – Comer-
cial ou Residencial -  3 dorm. Sendo .  
suítes 2 WC, 3 salas , área gourmet 
com churrasq coz americana com sala 
de janta,lavanderia fechada, garagem 
para 5 carros, câmeras de segurança 
, cerca elétrica portão eletrônico.  3 
dorm.  1 wc social, copa cozinha, ampla 
sala de visita, com jardim de  inverno  
, portão eletrônico, garagem para 3 
carros e quintal.R$ 2.400,00
CA01006 – CECAP -  2 dorm , coz. 
americana e sala, cômodos pequenos  
R$1.100,00
CA01016 – CENTRO – Comercial ou 
Residencial – 2 dorm. 1wc, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia coberta, 
pequeno quintal no fundo, garagem 
coberta. Próximo ao shopping Jaraguá 
R$ 1.500,00 + Iptu
CA01019 – JD. ESPLANADA –So-
brado Pavimento superior 1 suíte 
máster com closet + 2 dorm. 1 wc, 
sala intima, sala TV, todos os dorm. 
com  sacada. Piso inferior, cozinha, 
dispensa, sala intima, sala de jantar, 
sala de estar/TV, escritório, lavabo, 
área de serviço, garagem coberta 
para 2 coberta e 2 descoberta. R$ 
3.000,00 + Iptu

CA01021- JARDIM ANDROVANDI 
– 2 dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,00
CA01046- JARDIM CALIFÓRNIA – 
varias casas de 1 e 2 dorm. Tipo apto , 
WC com Box, coz. e sala sem garagem, 
R$700,00 a 850,00`
CA01051 – JARDIM MORUMBI – 2 
dorm. sendo 1 suite,  cozinha, sala, 
WC. Churrasqueira, gar coberta e fe-
chada para 2 carros R$ 1.000,00 + Iptu
CA001072 – JD. ALICE – são 2 dorm. 
sendo um com suíte ,  sala, cozinha 1 
wc social  sem garagem por R$ 900,00 
CA01093 – CIDADE NOVA – Sobrado 
parte inferior, sala com lavabo,copa, 
cozinha com armários, lavanderia- 
piso superior 3 dorm. sendo suíte com 
banheira, 1 wc social no fundo edícula 
com 1 dorm. 1 wc pequeno, portão 
eletrônico ,R$ 2.400,00 + IPTU 130,00
GL00015 – DISTRITO  INDUSTRIAL 
– 2000 m2 AC em terreno de 3000 m2, 
PE direito 12m 15 vagas garagem, com 
instalação ADM, recepção, escritório e 
laboratório, almox. Refeitório  e vestiá-
rio R$ 34.000,00 Cond 2.000,00
CH00106 – COLINAS DE INDAIA-
TUBA  4suites máster com saca-
das-closet- hidro- escritório, 2 salas 
ambiente, com jardim e lavabo, cozinha 
planejada, salão de festa com cozinha, 
varanda e churrasqueira R$ 6.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

AP00333 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 57m² A/C: 57m²
R$ 215.000,00 

AP00468 – Condomínio Fechado 03 
dormitórios. sendo 01 suíte A/T: 84m² 
R$ 255.000,00

AP00261 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m²
 R$ 235.000,00

Monte Mor - Gleba na Estrada Municipal de Indaiatuba a Monte Mor 
2.571.800 m2 R$ 110,00/m2

AP00149 -  Condomínio Fechado  
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m²
 R$ 290.000,00

Área 1: excelente área para loteamento – gleba adjacente ao bairro Campo Bonito  3.000.000 m2 ( três milhões), 
R$120,00/m2 – área 2  Campo Bonito, 1.839.878 m2  R$ 130,00/m2

AP00486  - Cond Maroc   
3 dorm. Sendo 1 suite , com área de 
lazer total  at 85m2  R$ 500.000,00
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29362 – JD. MORADA DO SOL – 2 
DORM/ SALA/ COZINHA/ BANHEIRO/ 
AS /QUINTAL /1 GARAGEM R$900.00 
INCLUSO IPTU.

59920 – VILLA VERDE - AT 287 M² 
- CERCADO / PAVIMENTAÇÃO / R$ 
169.200,00. 

60313 - JARDIM DAS MARITACAS 
- AT 210 M² R$125.000,00 

62125 - ED PALMEIRAS II - 2 DORM 
/ WC / COZ / SALA - R$ 890,00 + 
COND + IPTU. 

62320 – JD. DOS COLIBRIS - 2 
DORM / WC / COZ / SALA / 2 GAR - 
R$ 240.000

63853 -  VILA SÃO JOSÉ - 3 DORMT 
/ 1 SUITE / SALA / 2 WC / COZ / AS 
/ GAR / R$297.000,00

64105 – RESIDENCIAL NAÇÕES UNI-
DAS – 2 DORM/SALA/ COZ/ BANHEIRO/ 
ÁREA DE SERVIÇO/ 1 GARAGEM 
R$750,00+ COND + IPTU

64698 – JD. TROPICAL – 3 DORM/ 1 
SUÍTE/ SALA/ COZINHA/ BANHEIRO 
SOCIAL/ ÁREA DE SERVIÇO/2 GARA-
GEM R$1.300 + IPTU. 

61339 - JD. PAULISTA  - 1  DORM / 
SALA / COZ / WC / R$ 650,00 ISEN-
TO IPTU.

394 -  JD. NELY - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1000,00 
+ IPTU 

4678 - JD. REGENTE - 3 DORM.(SUÍTE) 
/ SALA / LAVABO / COZ. / COPA / 2 WC. 
/ AS / EDICULA / CHUR. / AREA GOUR-
MET / GAR. R$ 585.000,00 

52090 - JD. PEDROSO - AT.125M² 
AC.76M² - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC 
/ AS / QUINTAL / GAR. R$230.000,00 
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VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES 
E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – 
R$310 MIL – 2dorms(1st c/closet), 
sala, coz planejada, WC, lavanderia, 
churrasqueira, garagem
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc.
COD.256 – VL.VITORIA – R$325 
MIL – 2dorms, sala, copa, coz, wc
COD.265 – CIDADE NOVA – 
R$895 MIL – 2sts, sala de estar 
e jantar, coz planejada, escritório, 
WC de empregada, churrasqueira, 
garagem coberta para 4 carros. 
COMERCIAL

CASAS DE 2 DORMS
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO
CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.301 – JD.MONTE VERDE – 
R$328 MIL – 3dorms(1st)sala, coz, 
WC, garagem para 2 carros.
CA.302 – JD.MOACYR ARRUDA 
– R$450 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz planejada, 
WC, lavanderia, edícula com dorm 
e WC, churrasqueira, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CS.306 – JD.BELO HORIZONTE 
– R$320 MIL – 3dorms(1st), sala 
grande, coz planejada, wc, portão 
eletrônico, garagem coberta para 
2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, lavabo, 
lavanderia, garagem. 

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz 
americana, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 2 carros.
CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de estar, 
jantar e TV, copa, coz, lavanderia, 
escritório, dispensa, sacada, aquece-
dor solar, dorm. De empregada c/WC, 
piscina, área gourmet, garagem cober-
ta p/2 carros e descoberta p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA – 
R$998 MIL – 3dorms (1reversivel), 
sala de estar, jantar, TV, lavabo, coz 
americana, piscina, churrasqueira, Ra 
condicionado.
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 
MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, 
coz americana, lavanderia, WC, chur-
rasqueira c/pia, garagem coberta para 
1 carro e descoberta para 1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de es-
tar e jantar, copa, coz, lavabo, piscina, 
churrasqueira, , garagem coberta para 
2 carros e descoberta para 2 carros.
CA.499 – COND.BEIRA DA MATA – 
R$980 MIL – 4sts, sala de estar, jantar 
e TV, lavabo, copa, coz, lavanderia, 
dorm. De empregada, sacada, piscina, 
churrasqueira, garagem  para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.516 – CIDADE NOVA – R$390 
MIL – 3dorms, sala, coz, 2wc, WC 
de empregada, lavanderia, sacada, 
1 vaga de garagem coberta

AP.528 – JD.ALICE – R$220 MIL – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 
garagem para 1 carro.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – 

R$370 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, varanda, 2 WC, 
garagem coberta para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

TERRENOS

TE.24 – JDS DI ROMA – R$150 
MIL – 300m²  

TE.04 – VL GEORGINA – R$680 MIL 
– 436m² COMERCIAL
TE.14 – CIDDE NOVA – R$450 
MIL – 391m²
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL 
mais parcelas – 170m² 
TE.31 – COND.QUINTAS TERRACO-
TA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.41 – JD.ESPLANADA – R$261 
MIL – 300m²
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM – 
R$3.905.000,00 – 71.000m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR 
DE 21.000 M²  R$250 MIL

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$220 
MIL – AT: 5.130m²
CH.718 – FOGUETEIRO – R$190 
MIL – 1000m²
CH.722 – FOGUETEIRO – R$700 
MIL – dorm, sala, coz, WC, poço 
artesiano fornece água 3000l/h, a 
chácara fica a 50m do asfalto, tem 
água e esgoto na rua
CH.730 – JD.DO EDEM/SOROCABA 
– R$2.600.000,00 – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz, lavabo, lavan-
deria, WC, casa de caseiro, piscina, 
churrasqueira, quiosque de sapê, 
quadra de tênis.

SI.912 – PEDREGULHO/DIVISA 
INDAIATUBA/ITUPEVA – R$550 
MIL – 30.800m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 MIL 
– casa terrea com garagem e campo 
de futebol AT: 419, 50m²  AC:309,05m²
 IC.10 – CENTRO – R$260 MIL – 46m², 
recepção externa, sala ampla de 
espera, ar condicionado, WC privativo
           

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

JD.CARLOS ANDROVANDI  –  
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, 
coz, WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 – 
dorm, coz, WC
JD.CARLOS ANDROVANDI  – 
R$600,00 – 2dorms, sala, coz, WC
JD.MARINA – R$650,00 – dorm, sala, 
coz, WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, sala, 
coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, 
coz, WC
CIDADE NOVA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, wc
JD.RENATA – R$690,00 – dorm, 
sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 
dorm, coz, WC, entrada de moto
JD.MARINA – R$750,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, entrada de carro.
CENTRO - R$770,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, sem garagem
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC.garagem
JD.NELLY – R$800,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, sem garagem

JD.MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, entrada para carro.
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 – 
dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sem garagem
PQ.SÃO LOURENÇO – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$950,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
JD.REMULO ZOPPI – R$1000,00 
– dorm, sala, coz, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.100,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1200,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 2dor-
ms, sala, copa, coz, , wc, quartinho nos 
fundos, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, as, 
WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem. Nos fundos 
;dorm e WC
JD.COLONIAL – R$1500,00 – (SO-
BRADO) – em cima:3 dorms, 2wc . 
em baixo:sala, coz, WC, as, garagem 
p/2 carros, portão eletrônico.

JD.REMULO ZOPPI – R$1500,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem
JD.AMERICA – R$2.300,00  – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, coz 
planejada, WC, nos fundos dorm e WC, 
are acoberta, garagem para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 
COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz 
americana, WC, as, entrada de carro
CENTRO – R$1.800,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – 
SOBRADO PISO SUPERIOR : 3dorms 
c/ ar condicionado(2st), wc social,  
PISO INFERIOR: sala 2 ambientes, 
coz c/a/e, lavanderia, churrasq, gar
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – so-
brado – 3sts, dorm reversível, sala 
2 ambientes, coz planejada, piscina, 
churrasqueira, WC externo, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$530,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 
dorm, sala, coz, WC, as
JD.PARAISO – R$700,00 – dorm, 
sala, coz, WC, as, entrada de carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem.
JD.ELDORADO – R$730,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, 
coz, WC, sacada, 1 vaga de garagem

VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, 
WC, garagem.
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC c/Box, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO CONDOMINIO E IPTU)
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL.BRIZOLA –  R$1.500,00  – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta para 2 carros 

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 
– 2dorms(1st), sala, wc social, coz, 
lavabo, churrasqueira com pia, salão 
de festa, 2 piscinas com wc, entrada 
de carro.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 
– 45m², wc
CIDADE NOVA – R$600,00 – 34m², 
WC, mesanino
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 50m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 
m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 
– 1 salão com 45m², wc e 1 salão com 
65 m², wc e balcão

JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 
–   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 
– 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 
– 130 m², wc.
JD.DO VALE – R$2.200,00 – 150m², 
wc
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 
- 150m², WC
CENTRO – R$4.500,00 – 250m², coz, 
WC para cadeirante, WC social, mesa-
nino, garagem para 4 carros
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² 
+ 100m² de terra

SALAS

VL.SFEIR – R$900,00 – 40m², coz, wc.
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANA-
DA – R$900,00 á R$1.000,00 – salas 
de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC pri-
vativo, 1 vaga de garagem, no edifico : 
elevador, escadas, serviço de limpeza, 
portaria virtual, monitoramento 24h, 
WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1000,00+COND. – 
46m², recepção externa, ampla sala de 
espera, ar-condicionado, WC privativo
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. 
– sala para área de saúde c/wc 
privativo, incluso água, luz, IPTU, ar 
condicionado, lixo branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 
46m², 2wc, 1 vaga de garagem

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  
219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL 
–  658m²

CASAS VENDE-SE

IMPERDÍVEL!! Permuta-Se Uma Ótima 
Casa Em ½ Lote, No Jd.do Valle, Por Uma Na 
Cecap. Base: R$320.000, 00 Se For De Maior 
Valor, Posso Voltar Até 30Mil Reais. F=19-
3017-2608/99762-7997.3935-3294. Corra!
IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL Casa De 
04 Comodos Lote Inteiro + Uma Casa Simples 
Nos Fundos Por Apenas:R$240.000,00 F=19-
3017-2608/99762-7997.3935-3294. Corra!
OPORTUNIDADE! APARTAMENTO De 
02 Dormitórios 01 Vaga De Garagem 60M² 
De Construção. R$35.000,00 De Entrada + 
R$2.000,00 Por Mês Direto Com O Proprietá-
rio. F=19-3017-2608/99762-7997.3935-3294.
M.SOL-RUA-57, 01 Dormitórios Sala, Cozi-
nha –Wc Social- Lavand., Gar. Toda Em Em 
Estrutura Para Sobrado. Oportunidade Única!! 
Valor: Apenas: R$215.000,00 Ac. Financ, 
Ou Terreno No Negócio. Ou Ainda, Entrada 
+ Parcelamento Direto Com Proprietário 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
OPORTUNIDADE! Para Investimento: 02 
Residências Edificadas Em ½ Lote De 130M², 
De Frente Para A Rua Silvio Candelo Em Ple-
no Centro Com. R$ 260.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997. Aceita Lote No Negócio.
M.SOL-RUA-58 02 Dormits Sala, Cozinha 
–Wc Social- Lavanderia, Garagem. Oportu-
nidade Única!! Valor: Apenas: R$220.000,00 
Ac. Financ, Ou Terreno Na Metade Do Valor. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
ÁREA RURAL-VENDE-SE 20.000M²/ 
40.000M² Pró A Monte Mor: Boa Topografia; 
R$25,00 P/M².Ac. Veículo, Ou Imóveis F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294.

SÍTIOS- VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², Casa C/ 
03 Dormitórios, 02 Wcs , Toda Avarandada, 
Gramada,  Pomar, Área De Cultura, Bosque, 
Água De Mina, 01 Tanques Com Peixes 
Abastecido Com Água Por Gravidade,  Di-
versas Árvores Frutíferas, Play Groud ,A 12 
Km Do Centro,  R$390.000,00 Aceita Imóvel 

Em Indaiatuba De Igual Ou Menor Valor.
estuda Entrada + Parcelamento. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

SÍTIO EM TOLEDO, Próximo A Bragança 
Paulista.13.000M², Casa Semi-Acabada C/ 
03 Dormitórios, 02 Wcs – Toda Avarandada, 
Gramada, Pasto, Pomar, Boa Topografia, 
Água De Mina, 02 Tanques Com Peixes 
Sendo Um Copartilhado E Outro Exclusivo, 
Diversas Aves,  E Árvores Frutíferas, A 08 Km 
Do Centro, A Beira Do Asfalto, R$260.000,00 
Aceita Imóvel Em Indaiatuba De Igual Ou 
Menor Valor.estuda Entrada + Parcelamento. 
F=9-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

ALUGA-SE   INDAIAUBA

JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
inf.)02-Dorm, Sala.coz –Wc –Garagem 
R$800,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
sup.)02-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$750,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-21) 02-Dorm, 
Sala.coz –Wc –Garagem R$800,00 + Iptu 
Garantia:fiador
J D . M O R A D A  D O  S O L  ( A N T - 2 7 ) 
(Fundos)01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gar 
R$500,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-34). 01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-53). 02 Dorm.-
-Coz.-Sala–Wc – Lav – Garagem R$ 900,00   
+ Iptu Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-58). (Fundos) 
01 Dorm.coz.-Sala–Wc – Lav – Entrada 
Para Carro R$ 750,00   Garantia:fiador/

Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-70). 01Dorm.
coz–Wc – Lav – Entrada Para Carro R$ 
550,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-76). (Pav.
sup.) 01 Dorm.coz.-Sala–Wc – Lav – Entrada 
Para Carro R$ 700,00 + Iptu  Garantia:fiador/
Calção Locaticia.
JD.MORADA DO SOL (ANT-87) (Frente) 
01-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- Garagem 
R$ 700,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
VILA BRIZOLLA (FRENTE)  01-Dorm- 
Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 700,00  Entrada 
Para Carro Garantia:fiador/Calção Locaticia
MONTE VERDE  (PAV.SUP)  01-Dorm- 
Sala/Coz.americana –Wc – Lav- R$ 800,00  
S/Garagem R$ 800,00 + Iptu Garantia:fiador/
Calção Locaticia

SALAO COMERCIAL

JARDIM MORADA DO SOL :RUA 70 
(Proximo A Loja Sonho Meu) R$600,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JARDIM MORADA DO SOL :RUA 70 
(Proximo A Loja Sonho Meu) R$600,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia

GALPAO COMERCIAL

RECREIO CAMPESTE JOIA:   370 M² De 
Area Construida  R$ 3.800,00 + Iptu

ALUGA-SE  CASA  SALTO

JD.NAIR MARIA - Rua: Emilio Chieriguini  
01-Dorm, Sala.coz –Wc –Garagem R$800,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
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VENDA LOCAÇÃO
Casas em Condomínios Galpões Comerciais

Apartamentos

Casas em Bairro
Casas no Centro

Casas em Condomínio
Terrenos

Apartamentos

CA08823 - LINDA CASA EM INDAIATUBA NO 
CONDOMÍNIO VILA PARADISO. EXCELENTE 
OPORTUNIDADE. - A/C: 300,00 M² E A/T:  427,00 
M².- R$ 1.550.000,00

GL00292 – GALPÃO COMERCIAL NO BAIRRO 
VITÓRIA MARTINI – A/C: 780,00 M² - COM RECEP-
ÇÃO, ESCRITÓRIO REFEITÓRIO E VESTIÁRIO. 
R$ 9.000,00 + IPTU

CA08542 - EXCELENTE  SOBRADO EM INDAIATU-
BA - CHÁCARA ÁREAL  A/T 843,00 M² E A/C 730,00 M²  
R$ 2.100.000,00

CA08179 – CONDOMÍNIO MORADAS DE ITAICI -
R$ 1.500,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

TE01342 - TERRENO NO JARDIM BRÉSCIA RESIDENCIAL, 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO OK, COM TOPO-
GRAFIA, PLANTA PRONTA PARA CONSTRUIR. A/T: 328,24 M² 
RS 165.000,00

AP01517 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL RAQUEL - 
APARTAMENTO DUPLEX  
R$ 2.500,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

CA08837 -  CASA EM INDAIATUBA NO CONDOMÍ-
NIO PARK REAL A/C: 115,00 M² E A/T: 150,00 M². 
R$ 410.000,00

GL00350 – GALPÃO COMERCIAL NO DISTRITO IN-
DUSTRIAL JÓIA – A/T: 1000,00 M² COM RECEPÇÃO, 
REFEITÓRIO, VESTIÁRIO E ESTACIONAMENTO. 
R$ 4.500,00 + IPTU

CA08777 – CASA NO JARDIM MORADA DO SOL - 
R$ 1.150,00 ISENTO IPTU.

CA08876 - SOBRADO EM INDAIATUBA NA VILA 
BRIZZOLA A/C:150,00 M² E A/T: 125,00 M².
R$ 450.000,00 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO 
A RODOVIÁRIA.  

CA08951 – CASA NO CONDOMÍNIO VILLA ROMA-
NA A/C: 250,00 M² E A/T: 350,00 M²  -
R$ 3.900,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

TE01349 - TERRENO EM INDAIATUBA NO JARDIM 
PORTAL DOS IPÊS. A/T: 300,00 M² (12,00 M² X 
25,00 M² 
R$ 260.000,00 

AP01548- EDIFÍCIO VISTA PARQUE - APARTA-
MENTO NOVO 
R$ 900,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

AP01523 - EXCELENTE OPORTUNIDADE! APAR-
TAMENTO EM INDAIATUBA NO EDIFÍCIO MAROC 
- 01 VAGA DE GARAGEM. - A/U: 69,00 M².- 
R$ 370.000,00

AP01519 - APARTAMENTO EM INDAIATUBA NO EDI-
FÍCIO MAROC. 02 VAGAS DE GARAGEM  - A/U: 84,00 M²  
R$ 450.000,00

CONSULTEM 
NOSSA VARIEDADE!

VENDAS E LOCAÇÕES:

GALPÕES, SALAS E 
SALÕES COMERCIAIS, 
CASAS EM BAIRROS, 

CENTRO E CONDOMÍNIOS, 
APARTAMENTOS, 

TERRENOS, SÍTIOS, ÁREAS, 
CHÁCARAS E FAZENDAS.

CA06549 – CASA NO JARDIM PARAÍSO -  
R$ 1.900,00 + IPTU.
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Auto Elétrica Dentista

Imobiliária Oficina de Motos Papelaria Pousada Litoral Norte

Restaurante Restaurante Tintas

Auto Mecânica



classificados

Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - CRECI 
74.092
Jd. Europa com dorm e 
WC AT: 250 AC: 50 R$290 
mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Nair Maria: com 3 
cômodos em ponto de 
andaime com estrutura 
p/ sobrado R$ 110 mil F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. 
R$ 160 mil estuda finan-
ciamento F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.  
Morada do Sol: 3 cô-
modos em lote de 250m. 
Parece uma chácara R$ 
265 mil, aceita Terreno, 
carro, Parcelamento F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Morada do Sol: 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, 
garagem. Aceita terreno, 
Financiamento. R$ 215 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 
Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.

Morada do Sol: com 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia, gara-
gem para 2 carros. Aceita 
Financiamento. R$ 240 
mil aceita troca por lote 
de 250m². F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
Monte Verde: (Nova) com 
3 dormitórios sendo 1 su-
íte, sala copa e cozinha, 
lavanderia, garagem para 
vários carros (Aceita Ter-
reno e Financiamento), 
R$ 390 mil. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol: (Casa 
Nova) 1 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ 
4 carros. Aceita terreno, 
Financto R$ 215 mil. F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Casa Jd. Laguna Linda 3 
dorm suíte, armários pla-
nejados, troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Jardim Montreal Resi-
dence casa 3 dorm. suíte, 
WC, sala, coz. Planej. ,lav. 
2 vagas R$ 495 mil creci 
90879 F. (19) 9.8406-6590
Residencial Nadege – 03 
dorms(01 st), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia e chur-
rasqueira R$ 550.000,00. 
F: (19) 9.9887-7771.
Casa Vila Homero – 2 
dorms (1st), 2 salas c/ 
varanda, cozinha, lavan-
deria, garagem. AT/390m² 
AC/ 150m² (frente para 
o parque das frutas) R$ 
580.000,00 OBS: aceita 
troca por casa térrea no 
Villagio de Itaici ou Vista 
Verde. F: (19) 9.9887-7771

Vendo Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 3 
dorm. Sendo 1 suíte com 
closet com arm., lavabo, 
sala 2 ambientes, PE direi-
to alto , WC social , meza-
nino , escritório, coz. Com 
planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno em 
condomínio como parte 
de pagamento. Luiz creci 
166776 (19) 9.9147-5047
Vale das Laranjeiras – 
4 dorms (2 sts), lavabo, 
sala 3 ambientes, sala 
jantar, cozinha planejada, 
lavanderia e dependên-
cia de empregada, mais 
Casa de caseiro, piscina e 
churrasqueira AT 3.000m² 
AC/450m²  R$ 950.000,00. 
F: (19) 9.9887-7771
Vale das Laranjeiras - 
Casa simples 02 dorms, 
sala, cozinha, garagem 
e pomar. AT/ 3.000m² 
AC/79m² R$ 550.000,00 
F. 9.9887-7771
Jardim Belo Horizonte - 
3 dorms (1 st)com hidro, 
sala, cozinha planejada, 
churrasqueira, portão ele-
trônico R$ 380.000,00- Ac 
terreno até R$ 130.000,00 
como parte de pagamento 
F. 9.9887-7771
Excelente casa térrea 
no Pq. São Lourenço a 
50m do Pq. das Frutas, 
3 Dorms. (1 suíte), 1 WC 
social, coz. c/ armários, 
lavanderia coberta e fe-
chada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens co-
bertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado, bem 
arborizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. SP 75. 
Documentação ok. Tratar 
(19) 3875-0423 ou 99346-
7999 com proprietário.

Jd. Colibris (aceito fi-
nanciamento) – Casa 
nova. 3 Dorms. (1 suíte) 
WC Social, sala, copa e 
cozinha, área de serviço, 
churrasqueiro, gabinete 
em todas as pias, insta-
lação aquec. solar, vaga 
3 carros. AC 100m² AT 
150m² R$340.000,00. 
Estudo oferta Contato: 
98716-9978
Vendo/Troco casa Jd. 
Regina terreno com 250m² 
ótima casa com 2 dormi-
tórios próximo ao Colégio 
Meta. Tratar direto com 
proprietário 99267-7603 
ou 99124-6227
Jd. Regina: Vendo/Tro-
co casa terreno inteiro 
próximo ao colégio Meta 
R$420.000,00, aceito ter-
reno de até R$200.000,00 
e a diferença em dinheiro, 
aceito proposta. Tratar 
com proprietário F.: 99124-
6227.
Jd. Bela Vista - Vendo 
Sobrado localizado em 
Avenida (comercial ou 
residencial).  AT. 250m² 
AC 136m². Tratar com o 
proprietário 99117-5233
Vendo ou troco casa 
no Bairro Maria Helena 
por casa menor (2 dor-
mitórios). Terreno 370m² 
com duas casas (186m² 
e 43m²) individuais com 
quintal. Tratar com proprie-
tário F.: 99237-6716
Imperdível!! permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no jd.do valle, 
por uma na cecap. base: 
R$320.000,00 se for de 
maior valor, posso voltar 
até 30mil reais. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 3935-
3294.
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M. Sol - rua-57, 1 dormi-
tórios sala, cozinha –wc 
social- lavanderia, gara-
gem. toda em estrutura 
para sobrado. Oportunida-
de única!! Valor: Apenas: 
R$215.000,00 Ac. financ, 
ou terreno no negócio. F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
 

Alugo apto no Cond. 
Belvedere sendo 2 dorm. 
1 escritório reversível,1 
suíte, coz. americana, sala 
2 ambientes R$ 1.200,00= 
Cond. 350,00 + Iptu Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
– (19) 99177.7051
Alugo 2 casas no bair-
ro Tombadouro com 2 
dorm, sala, cozinha e 
WC , com quintal grande 
R$ 1.000,00 cada uma. 
Regina creci 167606 – F. 
(19) 9.91777051 what-
sapp
Alugo Sobrado na Ci-
dade Nova, piso superior 
com 3 dorm, 1 suíte com 
banheira, WC, piso in-
ferior sala, cozinha com 
armários, lavanderia área 
gourmet no fundo, com 1 
dormitório e 1 wc com 2 
vagas portão eletrônico. 
R$2.400,00 + Iptu. Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
F. (19) 99177.7051
Alugam-se Salas Comer-
ciais – Centro próximo a 
rodoviária – Piso superior 8 
salas com WC e elevador. 
Térreo 3 salas com WC. 
Tel.: 98716-9978

Alugo um quarto com ba-
nheiro no centro da cidade, 
ir ver no local na parte da 
manhã, Rua Pedro Gon-
çalves, 1249 fundos
 

Antecipe ao Lançamento 
Apto Villa Helvetia financie 
pelo plano Minha Casa 
Minha Vida. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Apto em salto: novo com 
2 dorm, vaga de gara-
gem, área gourmet, cam-
po de futebol R$ 155 mil  
aceita financiamento F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Vendo – Cond. Vila das 
Praças – apto  2 dorm. 
Todos com planejados 
,1vaga R$ 235 mil creci 
90879 F. (19) 9.8406-
6590
Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, cozinha e banheiro, 
1 vaga de garagem R$ 
210.000,00 F: (19) 9.9887-
7771  
Troca – Apto no Butantã 
– 3 suítes, sala 2 am-
bientes, lavabo, cozinha 
americana, varanda com 
churrasqueira, piscina, 
salão de festa, 2 vagas 
de garagem, a duas qua-
dras do metrô Butantã 
área de 131m²   valor R$ 
1.200.000,00  - Troco por 
chácara no Mosteiro ou 
Vale das Laranjeiras com 
4 dormitórios podendo dar 
volta em dinheiro. F: (19) 
9.9887-7771.

São Paulo (Penha)  - 
Vendo/troco apto. duplex 
vago em SP AC 230m² 
área útil 170m² por imóvel 
ou galpão em Indaiatu-
ba R$500 mil. Contato: 
(19) 988175312 / (11) 
993532179
Cond. Vila das Praças – 
apto  2 dorm. Todos com 
planejados, 1 vaga – R$ 
235 mil creci 90879 - F. 
9.8406.6590
Jd. Sevilha: Vendo apar-
tamento mobilhado no 
Belvedere com 3 quartos 
(1 suíte) WC Social, + área 
gourmet. Garagem para 1 
veículo. Tratar direto com 
o proprietário F.: 99284-
2674. R$330,000,00.
Oportunidade! Aparta-
mento de 2 dormitórios 1 
vaga de garagem 60m² de 
construção. R$35.000,00 
de entrada + R$2.000,00 
por mês direto com o pro-
prietário. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294.
 

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia - 3 
quartos, sala, coz, wc, sa-
lão de festas, playground, 
quadra, quiosque no di-
reto com proprietário. R$ 
950,00 mais IPTU e con-
domínio F.  9.9885-0454 
com Juliana ou 9.9315-
5273 com Rafael
Alugo apto Umuarama 
-  2 dorm.  sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, e 1 
vaga de garagem  coberta 
– Regina creci 167606-19 
99177.7051 whatsapp

Alugo apto no Cond. 
Belvedere sendo 2 dorm. 
1 escritório reversível,1 
suíte, coz. americana, sala 
2 ambientes R$ 1.200,00= 
Cond. 350,00 + Iptu Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
– (19) 99177.7051
Alugo Apto. no Centro 
– Edifício Ana Lúcia, 3 
dormitórios (1 suíte), sala 
ampla 2 ambientes com 
sacada, cozinha, área de 
serviço com WC empre-
gada, WC social, 120m² 
área útil, 2 vagas cobertas, 
portaria 24 horas com 
segurança. R$1.000,00 + 
condomínio + IPTU Fones: 
3875-4297/99725-2157.
 

Pq. Da Grama  -  com 
muitas árvores frutífe-
ras 5.130m² R$ 220 mil 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Toledo, pró-
x i m o  a  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa topo-
grafia, água de mina, 2 
tanques com peixes sendo 
um compartilhado e outro 
exclusivo, diversas aves, e 
árvores frutíferas, a 8 km 
do centro, de frente para 
o asfalto, R$270.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294.
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Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs, toda ava-
randada, gramada, pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravidade, 
diversas árvores frutífe-
ras, playground, a 12 km 
do centro, R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
 

Jd. Colibris Lote de 150m² 
com ótima topografia, um 
tapete R$ 93 mil topografia 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, com 
alicerce p/ 2 dormitórios 
+ F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parce-
las de R$ 550,00, aceita 
carro ou moto R$ 14 mil. F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Paulista: lote de 204 m², 
comercial ACEITA carro 
R$ 118 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320
Vendo – Cond. Terra 
Magna terreno de 360m 
com boa topografia R$ 
225.000 Creci  27252 J F. 
(19) 9.8406-6590
Vendo - Terreno – Terras 
de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00 Localização 
Rua Zenite Furakawa. Par-
te alta. F: (19) 9.9887-7771
Vendo Terreno Terras 
de Itaici - 2.750M² R$ 
280.000,00 F: (19) 9.9887-
7771.
Vendo Terreno Vale das 
Laranjeiras - 2.830m² 
R$ 350.000,00 F: (19) 
9.9887-7771
Compro terreno de até 
1000m² até 150.000,00 ou 
casa de até 280.000,00. 
Pago a vista. Tratar 99267-
7603 ou 99124-6227

Troca com Troco - Terre-
no de 400m² em Atibaia R$ 
230.000,00 coloco como 
parte de pagamento em 
imóvel em Indaiatuba 
dando-se a diferença em 
dinheiro F. 9.9887-7771
Terreno no Jd. Bela Vista 
com 300m² R$155 mil 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Terreno no Helvetia Park 
com 490m² R$350 mil - 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Vendo no Parque Real 
Terreno na Quadra: 16 
com 150m². Tratar direto 
com o propr. R$127.000,00 
F.: 3935-4509/99808-
0442/(11) 96859-2528.

 

Bicicletas novas e bici-
cletas duplas. Rua Alberto 
Santos Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernando
Cabeçote c/ válvulas Iveco 
3510 ano 97. R$3000,00. 
Motor arranque Iveco 3510 
ano 1997. R$300,00. F: 
(19) 3835-3350 Paulo
Máquina costura reta c/ 
motor. R$350,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Transformador 110/220 
ou 220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Pisc ina  5000  l i t ros . 
R$350,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Vendo Gel para dor Mus-
cular: Tipo Dotorzinho, 
com banha de carneiro, 
arnica e anti-inflamatório 
muscular F: (19) 99830-
0614 / Whats 98996-4867
Vendo sala de jantar Luis 
XV completa ou separada. 
(Só a mesa com 10 cadei-
ras R$6.900,00)
Colchão de Casal, exce-
lente estado “Novíssimo” 
D45. F: (19)9 83787713 ou 
19 991329090 - ANTONIO
Vendo - Tapete castor 
(pelo alto), 2 TV de 14 
(uma precisa de concerto), 
mesa de centro de vidro, 1 
quadro de flores e 1 aba-
jur. Preço de oportunidade. 
F: 3016-4493

Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)
Máquina de solda NM 250 
Turbo Bambosi R$230,00 
Fones: 3017-5541 / 99259-
1877 (claro)
Multiprocessador Philco 
Master-Pro 9 em 1 na 
caixa R$200,00 Fones: 
3017-5541 / 99259-1877 
(claro)
 

Uno Way 1.0 2012/2013 
cor verde particular – Com-
pleto R$23.700,00 Contato 
Mauricio (11) 960629892 
WhatsApp e (19) 99669-
2481.
Vendo Coro l la  Seg 
2009 -  Preto 107 mil Km 
R$42.500,00. Tratar com 
proprietário F.: 99429-
7099
Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros elé-
tricos e desembaçador 
traseiro. R$4000 aceito 
propostas. Tr. 993347959 
Roberto
Escort XR3 88 - R$2000. 
Tr. 993347959 Roberto 
 

Manicure e Pedicure 
R$20. Sobrancelha R$8. 
Selamento de Cabelo a 
partir de R$50,00(ganha 
corte) a domici l io.  F. 
99369-5615 WhatsApp 
de segunda a domingo
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Experiência com cargas 
de pequenos e grandes 
portes. Tel.: 3936-4053/ 
99804-7578
Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho máquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
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Precisa-se de domés-
tica 3 vezes na semana 
para o período da tarde. 
Com referência. Contato: 
982328303.
Ofereço-me para conserto 
de máquina de costura 
industrial F: (19) 99212-
1731.
Ofereço-me para Motoris-
ta administrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom conheci-
mento Capital e Interior – 
Fixo ou Freelancer F (19) 
99793-4700.
Cuidadora ofereço me 
para cuidar de idosos, 
crianças, pessoas com 
necessidades especiais 
etc. Atendimento residen-
cial e hospitalar. Cursando 
Tec. Enfermagem. Possuo 
experiência e referencias. 
Evelyn 9.8951-0353 / 
9.9980-2723
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residência. 
F: 9.9479-0454 ou 2516-
7008
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idosos. Possuo referência. 
Tratar c/ Leni F: 3894-
4778.
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências 
(hidráulica, elétrica e etc.). 
F: (19) 99830-0614 c/ Kiko
Como pedreiro, enca-
nador e reformas em ge-
rais (Construção civil) João 
(19)98329-8580
Ofereço-me como mas-
sagista – Maria Cícera F: 
2516-0217
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico ao 
acabamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318-3573  
(Evandro)
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidráulica, elétrica, piso, 
pintura, telhado, etc...  F: 
(19) 99830-0614 / Whats 
98996-4867
Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595-9448 – Sueli



empregos
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Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

Rua Voluntário João dos Santos, 
795 - Pau Preto - Indaiatuba 

Fone: (19) 3875-3052 ou 
cadastre-se em nosso

site: www.expertconsultoria.com.br

ASSISTENTE DEPTO PESSOAL Ensino 
Médio Completo, com experiência na rotina 
da área como folha de pagamento, cálculo 
de rescisão e férias e ponto eletrônico. 
Possui total disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE RH Graduação em Psico-
logia ou cursando, domínio em informática 
no pacote Office e excel,  com experiência 
em recrutamento, seleção e treinamento. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
CONTADOR Graduação em Ciências 
Contábeis com CRC ativo, inglês avançado, 
conhecimentos em sistema ERP SAP, com 
experiência em elaboração de balancetes 
mensais, apuração de impostos, conciliação 
de contas, legislação fiscal e tributária, 
custos e ativo fixo. Residir na região de 
Campinas.
CONTROLLER Superior Completo em Ad-
ministração, Ciências Contábeis ou Econo-
mia, experiência na área de controladoria, 
financeiro e rotina fiscal, coordenação de 
planejamento orçamentário, gerenciamento 
de custos, auditorias internas e externas, 
administrar encargos e impostos e demais 
rotinas da função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
COORDENADOR DE OPERAÇÕES 
LOGÍSTICO Graduação em Logística, 
Administração de Empresas, domínio em 
informática excel avançado, com experi-
ência em PCP, toda rotina da área, gestão 
de equipe, armazenagem, planejamento e 
operação de projetos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA Cursando 
a partir do 4º semestre de Engenharia de 
Produção, Mecânica ou Mecatrônica, inglês 
intermediário, conhecimentos em Auto Cad, 
Solid Works e informática no pacote Office. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO TI Cursando a partir do 3º 
semestre Tecnologia Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas ou Ciências da Com-
putação, para atuar como Help Desk dando 
suporte técnico à usuários em Windows 
2007/2010, correio eletrônico,  gerencia-
mento de "Jobs" de "Bachup", impressoras 
e suprimentos, serviços disponíveis nos 
servidores, possuir conhecimentos em 
protocolo de rede TCP/IP e roteadores sem 
fio (Wi-Fi) e demais rotinas da área. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.  
INSTALADOR E REPARADOR DE FTTX 
I - Ensino Médio Completo, curso da VIVO 
(Fibra Ótica), com habilitação categoria 
“B” e experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
INSTALADOR REPARADOR L.A Ensino 
Médio Completo, com CNH “B” para 
trabalhar no atendimento de ordens de 
serviços para instalação e reparos de linhas 
telefônicas. Residir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE INJEÇÃO PLÁSTICA Ensino 
Médio Completo, com experiência na 
função e conhecimentos em operação, 
preparação de máquinas e liderança de 
equipe. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na área de produção 
ou logística. Residir em Indaiatuba.

RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1093 – Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo 
E-mail: selecao@joblinerh.com.br
Acesse o site: www.joblinerh.com.br

Fone: (19) 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) – Possuir experiência na 
função. Para trabalhar em Limpeza 
de empresas e condomínios. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de 
horário.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- Possuir experiência na área finan-
ceira em contas a pagar e receber, 
conciliação bancária, baixa no sistema 
de controle bancário. Experiência em 
Departamento Pessoal com conferên-
cia de Folha de Pagamento, cartão de 
ponto, 13º Salário, Férias e demais 
rotinas relacionadas ao cargo. Residir 
em Indaiatuba.
COSTUREIRA – Possuir experiência 
em modelagem e peça piloto. Expe-
riência na operação das máquinas 
Overloque, Interloque e Costura 
Reta. Ensino médio completo e co-
nhecimentos básicos em Informática. 
Residir em Indaiatuba.
DOMÉSTICA – Possuir experiência 
na função comprada em carteira e 
carta de referência dos empregos an-
teriores. Residir em Indaiatuba.  Será 
necessário cozinhar. Disponibilidade 
para trabalhar 44 horas semanais. De 
segunda a sexta das 8H as 17H48.
MONTADOR DE ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO – Possuir experiência com 
montagem e instalação de esquadrias 
de alumínio. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA - Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar na área de recepção e ad-
ministrativo. Horário comercial. Com 
ou sem experiência. Desejável Ensino 
médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e mo-
nitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Re-
sidir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador 
de moldes e preparador de máquinas 
injetora. Ensino médio completo. Resi-
dir em Indaiatuba, Salto, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos.
RECEPCIONISTA – Possuir disponi-
bilidade total de horários. Para traba-
lhar em Motel. Residir em Indaiatuba. 
Condução própria. Ensino médio 
completo. Experiência na função.
RETIFICADOR PLANO – Possuir 
experiência na função comprovada 
em carteira e cursos relacionados 
à função. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experiência 
em controle de arquivos de parâme-
tros de processos. Try-out, construção 
e troca de moldes. Conhecimentos em 
Ferramentas da qualidade (FMEA e 
PPAP). Residir em Indaiatuba, Salto, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000

FONE/FAX: (19) 3875-3759

Rua Jacob Lyra, 344 
Pq. Das Nações - Fone: 38943369

Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 07h00 
as 15h45. Documentos: RG, CPF, 
PIS e Carteira de trabalho original.

ADMINISTRATIVO ESTAGIÁRIO 
(7884): Cursando Administração de 
empresas, gestão empresarial e/ ou 
ciências contábeis. Conhecimentos 
em pacote office. Residir em Salto.
AJUDANTE GERAL (7888): Ensino 
fundamental. Disponibilidade para 
trabalhar como ajudante de operação  
de equipamento de desentupidora ( 
hidrojateamento). Limpeza e manuten-
ção de encanamentos e tubulações. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
(7875): Superior Completo ou Cursan-
do Administração, Economia, Ciências 
Contábeis. Vivência na função. Co-
nhec. em documentação relativa a pa-
gamentos diários, semanais, mensais. 
Fechamento de Câmbio (Importação), 
emissão de Notas Fiscais de Vendas, 
serviços, e faturamento de Consig-
nação. Emissão de Notas Fiscais de 
Entr.e Vendas da Assistência Técnica. 
Emissão de boletos Bancários, aux. 
ao depart. de Compras. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE COMERCIAL (7882): 
Superior completo ou cursando Admi-
nistração de Empresas e Áreas Afins. 
Desejável conhec. Fiscal e Pacote 
Office, princip. Excel. Fará atendimen-
to ao cliente, faturam., agendam. de 
frete. Residir em Salto ou Indaiatuba.
ASSISTENTE  FISCAL (7877): Su-
perior Completo em Ciência Contá-
beis ou Administração. Vivência na 
função. Conhec. no ramo alimentício, 
tributação em geral, análises em 
cobranças de substituição tributária, 
consulta NCM, pacote office.Residir 
em Indaiatuba.
ASSIST. ADM. DEPTO PESSOAL/ 
FINANCEIRO (7889): Superior com-
pleto ou cursando. Vivência em contas 
a pagar e receber, realizar conciliação 
bancária das contas; baixa no siste-
ma de controle bancário. Efetuar o 
processo de Transferência Eletrônica 
de Dados (TED), conferir os pgtos 
realizados, organizando e arquivan-
do os comprovantes. Emissão de 
relatórios conta a pagar e receber e 
organização de doc. Apuração Cartão 
de Ponto, Conf. Folha de Pagamento, 
13º Salário, Férias e demais rotinas 
relacionadas ao cargo. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE QUALIDADE JUNIOR 
(7855): Ensino técnico ou Superior em 
Microbiologia, Química, Farmácia, 
Análises Laboratoriais, Biomedicina 
ou afins. Vivência em controle e mo-
nitoramento ambiental periódico da 
sala limpa. Cursos na área. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR LIMPEZA (7881): Ensino 
Fundamental. Vivência na função. 
Disp. de horário residir em Indaiatuba.
AUXILIAR LIMPEZA/ PRODUÇÃO 
(7892): Ensino Médio Completo. 
Vivência na área de limpeza em indús-
trias. Terá responsab. com o setor de 
limpeza e parte do período ajudará na 
linha de produção. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba. 

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.
Ajudante de cozinha – 1 
Atendente de lanchonete – 1 
Auxiliar de cozinha – 1 
Churrasqueiro – 1 
Confeiteiro – 1 
Consultor de vendas – 1
Coordenador administrativo – 1 
Cozinheiro – 1 
Cuidador de idosos – 1 
Oficial de serviços gerais – 1 
Padeiro – 1 
Serralheiro – 1 
Supervisor comercial – 1 
Torneiro mecânico – 1 

ESTAMOS CONTRATANDO:

ZELADOR - Experiência na função. Desejável conhecimentos com 
serviços de portaria, entrega de correspondências, medição de gás 
e água, limpeza, jardinagem, piscina e pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica. 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Masculino. Experiência na 
função. Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e ma-
nutenção de piscinas.
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